Rudersdal Idrætsråd
Referat fra årsmøde 2015
Mødedato:
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00

Sted:
Birkerød Idrætscenter

Jørn P. Madsen, formand
Mia Hyldahl, næstformand (Ikke til stede)
Lars Engelberth, bestyrelsesmedlem
Eivind Christensen, bestyrelsesmedlem(ikke til stede)
Søren Grotum, bestyrelsesmedlem
Erik Olsen, kasserer
Jan Hansen, bestyrelsesmedlem
Ellis Sommer, suppleant
Irene Schwartz, suppleant
Rudersdal Handicapidræt (1 person), Birkerød Bokseklub (1 person) Judo og
Jiu Jitsu Klub (2 personer), Birkerød Tennisklub (1 person), Birkerød
Håndboldklub (1 person), SNIK gymnastik (1 person), Søllerød Svømmeklub (1
person), Birkerød Aktive Seniorer (1 person), Holte Roklub (2 personer),
Orienteringsklubben Øst (1 person), Vedbæk Sejlklub (1 person)
Christian Tranberg, Idrætsinspektør
Bestyrelse

Medlemmer:

Gæst:

1. Valg af dirigent:
Jean Becker vælges og konstaterer, at årsmødet er lovlig indkaldt.
Valg af referent:
Jørn P. Madsen vælges.
Dirigenten meddelte, at formand Jørn P. Madsen havde orienteret bestyrelsen om,
at han trak sig som formand på generalforsamlingen på grund af manglende tid.
Der skal derfor vælges ny formand for 1 år på generalforsamlingen. Dirigenten
bad forsamlingen godkende dette. Det blev godkendt.
2. Bestyrelsens beretning:
Jørn Madsen aflægger beretning.
Den skriftlige beretning blev delt ud til deltagerne og Jørn P. Madsen
kommenterede denne med supplerende bemærkninger, bl.a. en orientering
omkring valget til Folkeoplysningsudvalget og betydningen af Idrætsrådets
repræsentation her.
Beretningen og handlingsplanen blev herefter godkendt.
3.

Godkendelse af årsregnskab:
Erik Olsen gennemgår regnskabet, og det godkendes.

4.

Indkomne forslag:
Ingen forslag indkommet.

5.

Forslag til budget:
Erik Olsen fremlægger forslag til budget og dette godkendes af forsamlingen.
Fastsættelse af kontingent:
Fortsætter uændret. Kr. 400 for foreninger med under 100 medlemmer og kr. 600

for foreninger med over 100 medlemmer.
Godkendes af forsamlingen.
6. Valg af formand:
Formandsposten er på valg, idet Jørn P. Madsen har trukket sig som formand.
Bestyrelsen indstiller Lars Engelberth. Han vælges og valget gælder 1 år.
Lars takkede for valget og orienterede om hans fremtidige virke som formand.
Han ville bl.a. hæve stemmen mere fremover på vegne af RI
Valg af bestyrelse
Lars Engelberth træder ud af bestyrelsen og Jørn P. Madsen vælges for 1 år.
Jan Hansen er på valg og genvælges for 2 år
Søren Grotum er på valg og genvælges for 2 år.
Irene Schwartz nyvælges til bestyrelsen for 2 år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ellis Sommer vælges for 1 år
Inga Sig Nielsen Nørby vælges for 1 år
8.

Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter:
Revisor: Jesper Schiønning vælges for 1 år
Revisorsuppleanter: Erik Kragh og Jean Becker vælges begge for 1 år.

9. Eventuelt:
Jørn P. Madsen ønskede Erik Olsen tillykke med hans 25 års jubilæum i først SIS
og herefter bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd og for hans altid loyale samarbejde.
Der var efterfølgende en drøftelse af aktuelle temaer for idrætten i Rudersdal
Kommune.
Bl. a. Folkeskolereformen og hvad det betyder for idrætsforeningerne, hvad RI
f.eks betyder for 100 ungdomsmedlemmer i Holte Roklub, støtten til eliteidrætten
gratis arbejde af de mange frivillige og en drøftelse af og hvor meget længere
nogle af nabokommunerne er i forhold til folkeskolereformen og
idrætsforeningerne end Rudersdal Kommune.
Følgende deltog i debatten: Bjørn Christau og Pernille Balslev-Erichsen, Holte
Roklub, Lars Engelberth, formand og Birkerød Håndboldklub, Jean Becker,
dirigent, Ellis Sommer, Orienteringsklubben Øst, Jørn P. Madsen, Idrætsrådet,
Jørn P. Madsen takkede forsamlingen for et godt repræsentantskabsmøde og
dirigenten Jean Becker for en god indsats.
jpm, referent
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