R,eferat fra repræsentantskabrsmØde den 26-02'2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkonrne lorslag
5. Fastsættelse af kontingent til hovedafdelingen
6. Valg af næstformand kasserer revisor og revisorsuppleant (alle er villige til genvalg)
7. Udpegning til Herlufsholm ldrætscenter et bestyrelsesn-redlem og en suppleant (p.t. Steen
Petersen og Troels Heilmann som er viltige til genvalg)
8. Eventuelt

1. Bent Lund

2. I beretningen kom formanden ind på følgende emner:
Medlemstallet som igen slog rekord. Flere atd. var gået frem. højdespringeren var dog floorball
med 100%
Fritidsklubben: t-ør sommerferien var der 70 børn, efter ferien var der 130 børn. Bestyrelsen og
personale har glort et kæmpe arbejde
Øvrige afdelinger
Idrætsforeningernes rammer og vilkår
Herluf sholm Idrætscenter
Restauranten
Vandkulturhus
Priser
Det var en god og fyldestgørende beretning (den er lagt på hjemmesiden)
3. Kassereren fremlagde regnskabet. det var sendt ud så man kunne have nået at se det igennem.
Der var kun et spørgsmål: hvordan får man renter af fomruen, svaret var ved at låne ud
til idrætscentret. Regnskabet blev godkendt.
4. Der var kommet forslag om vedtægtsændring
§ l3 generelt mellem 5 og7 medlemmer afdelinger under 200 medlemmer mellem 3 og 9
medlemmer
§ 15 afsnit 2: en præcisering af at stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsen
§ l5 afsnit 5 og 6: konsekvens af ændret antal medlemmer i bestyrelsen
§ l5 afsnit 8 præcisering af stemmeberettigede
Efter lidt snak frem og tilbage blev man enige med lidt ændringer (er lagt på hjemmesiden)
5. Kontingent til hovedafdelingen: kassereren foreslog uændret l4 kr. som enstemmigt blev
vedtaget
6. Alle valg blev genvalg
7. Udpegning til Herlufsholm Idrætscenter blev også genudpegning
8. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde

Til

stede var forretningsudvalget og alle afdelinger på nær orientering. Fra flere afdelinger

var flere medlemmer mødt op, dejligt at se.
Hanne Mikkelsen, referent
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Bent Lund. dirigent

