
HUSK NYE VEDTÆGTER TIL NYBORG!!!

Dagsorden/referat for repræsentantskabsmødet tirsdag d. 1.9.2020

i Vejen Idrætscenter kl. 17.00

Dagsorden Noter

1 Valg af dirigent Carl Christian Høy valgt. Efter valg fortæller han at der er indkaldt efter
vedtægternes gældende regler.

2 Optagelse af enkeltmedlemmer Ingen nye enkeltmedlemmer

3 Aflæggelse af beretning Vigtigt at vi er med til at fremme idrætsfagets status. Vi vil prøve at lave
nogle flere tiltag i Ribe 2020  i forsøget på få flere skoler med. Hvis det
lykkes vil vi gerne gøre et lignende forsøg i Varde.
Dansk Skoleidræt kæmper for overlevelse ifm de kraftige beskæringer i
den seneste  finansloven.
Stor ros til at Vibeke ifm afholdelse af atletikstævnerne.
Ligeledes stor ros til Lis ifm. afvikling af DM i basket. Det fungerer rigtig
godt. VIC er selvfølgelig også en rigtig god medspiller i disse arr. og det
de kan levere. Stor tak til Nyborg og deres sparringer.
Stor tak til alle skoler/lærer samt alle kredsbest.medlemmer.
Til sidst bliver kredsbestyrelsen udvides med et nyt medlem 2020.

4 Fremlæggelse af regnskabet for 2019

til godkendelse

Ændringer i indtægterne fra 18 til 19 ifm. Tilbud fra folkeskoler skyldes
faldne elevtal og at flere friskoler ikke længere bruger os længere.
Deltagergebyr er gået fra 0 til 49.000 kr i 18 til 19, da vi får det samlede
beløb udbetalt som et stort beløb.
Der er brugt ekstra penge på tøj til nogle af kredsbest. medlemmerne.
Vikarudgifterne er udbetalt på Fanø ifm afvikling af stævne.
Udgift på knap 3000 kr til transport ifm. afvikling af weekendkursus på
Bornholm.
Udgifter til materialer er dobbelt så stor i 19  pga at indkøb af 4 flag.
Regnskab godkendt

5 Behandling af indkomne forslag,

herunder vedtægtsændringer

Vedtægtsændring
§2 c8 B :

- op til 7 medlemmer af kredsbestyrelsen (der skal vælges op til 4
på lige årstal og op til 3 på ulige årstal).

§ 6
- Kredsbestyrelsen består af op til 8 medlemmer…

Vedtægtændringen blev vedtaget med 5 ud af 5 stemmer. Ændringer
skal godkendes af landsorganisationen Dansk Skoleidræt, men de
træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på
repræsentantskabsmødet.

6 Drøftelse af fremtidige aktiviteter Ingen kommentar

7 Fastsættelse af skolernes

medlemsgebyr

Fortsætter som tidligere med kr. 5,5 pr. elev.
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8 Valg af:

a. Formand (Vælges ulige år)

b. 5 medlemmer til kredsbestyrelsen

På valg er:

Lis Jensen - modtager genvalg

Lene Tang - modtager genvalg

Søren Nørgren - modtager genvalg

Nyt medlem - 2 år

Nyt medlem - 1år

c. 2 suppleanter til kredsbestyrelsen

På valg er:

Gunnar Hartvigsen

Keld Mauritzen

d. 2 revisorer (valg i ulige år)

e. 1 revisorsuppleant

Emilie Sund Thomsen

Valgene under punkt 8 a, b og d

gælder for 2 år, under c og e for 1 år.

a. Vælges kun i ulige år

b.
Lis Jensen er genvalgt

Lene Tang er genvalgt

Søren Nørgren er genvalgt

Maiken Skov fra Højmarkskolen indtræder som nyt medlem i
kredsbestyrelsen. Hun er valgt for et år.

c. Gunnar Hartvigsen og Kjeld Mauritzen er genvalgt

d. Vælges kun i ulige år

d. Emilie Sund Thomsen er genvalgt

9 Fastlæggelse af tid og sted for næste

års repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 8.4.2021 på Fanø.

Carl Christian Høy deltager gerne igen i 2021.

10 Eventuelt Ingen kommentar

Dato:

1/9-20

_____________________________________________________

Underskrift dirigent Carl Christian Høy
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