Referat af Repræsentantskabsmøde de 30. april 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning
3. Formændene for de 10 idrætsafdelinger aflægger en meget kort beretning (udgår da alle har
beretningen med i årsrapporten).
4. Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (i lige år)
7. Valg af sekretær (i ulige år)
8. Valg af næstformand (i ulige år)
9. Valg af hovedkasserer (i lige år)
10. Valg af 2 revisorer
11. Eventuelt
Oplæg ved Politiinspektør Michael Rasmussen – Midt- og Vestsjællands Politi

Årets idrætsudøver (Meny v/Hans Olesen, Viby) – Jeppe Snedker –Fodboldafdelingen
Årets træner-/lederpris – Sille Larsen - Gymnastikafdelingen
Årets Idrætsudøver (Meny v/Hans Olesen, Viby) – Preben Gregersen - Løbeklubben
Som noget nyt er der indført en ny pris, , sponsoreret af Rema1000 – Den er i år
givet til 5 unge mænd, som gør et kæmpe stykke arbejde til Natsjov den første fredag
i måneden – Kristian, Christian, Daniel, Joakim og Nikolaj.
I år har vi også valgt at honorerer Johanne og Tobias for deres store indsats i
forbindelse med Børnefestivalen, som blev afholdt i Viby.
Referat HB den 30. april 2018
Ad.pkt. 1: Thomas Kastrup valgt til dirigent, og som kunne konstaterer at
indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket den 21. februar 2018. Eventuelt
afstemninger sker ved håndsoprækning.
Ad.pkt. 2: Formandens beretning. (kopi fra Inga)
Beretningen blev godkendt.
Ad. pkt. 3: Det blev besluttet, at formændenes beretning sker skriftligt, er indskrevet
i uddelt folder.
Ad. Pkt. 4: Kassereren fremlægger regnskabet og redegjorde specifikt for outdoor
fitness, som er blevet etableret.
Regnskabet blev godkendt
Ad. Pkt. 5: Ingen indkomne forslag
Ad. Pkt. 6: Inga Skjærris ønskede ikke at forsætte som formand. Dan Olsson blev
valgt til formand
Ad. Pkt. 7: Kun valg i ulige år, så punktet udgår

Ad. Pkt. 8: Da Dan Olsson er blevet valgt til formand, vælges der en ny næstformand
for 1 år. Inga Skjærris blev valgt til næstformand
Ad. Pkt. 9: Jytte Andersen blev valgt.
Ad. Pkt. 10: Michael Lynggaard ønsker ikke genvalg – Keld Nielsen blev valgt.
John Block blev genvalgt som revisorsuppleant
Ad. Pkt.11: Intet.
Alle afdelinger er fremmødt med deres repræsentanter, der er også æresmedlemmer
og sponsorer fra Super Best og Lions Club – i alt 70 personer.

Referent, Lotte Jensen
Godkendt af Thomas Kastrup, dirigent

