
Referat af Repræsentantskabsmøde de 29. september 2020 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere 
2. Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse med §6 
3. Formanden aflægger beretning 
4. Formændene fra 10 idrætsafdelingerne aflægger beretninger (afløses af skriftlige beretninger i 

årshæftet).  
5. Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand (i lige år) 
8. Valg af næstformand (i ulige år) 
9. Valg af sekretær (i lige år) 

10. Valg af hovedkasserer (i ulige år)  

11. Valg af medlem til bestyrelsen (i lige år) 
12. Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for et år 
13. Eventuelt 
 

Super Best Viby’s Idrætspris udgik i år 

og i stedet blev 

Årets træner/leder Pris givet til 2 personer:  

Mai-Britt Christensen fra Badminton og Ole Rasmussen fra Petanque 

Årets Idrætsudøver til Leo Mogensen fra Badminton 

Årets bemærkelsesværdige præstation til Jacob Stephansen fra Natsjov 

 

Referat af Repræsentantskabsmødet  

Ad.pkt. 1: Niels Christian Andersen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at 

indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket den 4. september 2020. Der er 

umiddelbart ikke behov for valg af stemmetællere. Hvis behovet opstår vælges 2 

stemmetællere. 

Ad.pkt. 2: 9 afdelinger ud af 11 var repræsenteret (Cykelafdelingen og 

Floorballafdelingen manglede) 

Ad.pkt. 3: Formandens beretning. (Beretningen er trykt i Årsberetningen) 

Formanden fremhævede følgende overskrifter, som er værd at bemærke i denne 

coronatid: 

Idrætten har det svært i øjeblikket,  

Enkelte afdelinger har lidt økonomiske udfordringer 

Fællesskabet er under pres og bliver udfordret 

En udfordring, når alle afdelinger kan komme 100 pct. I gang igen. 

Pas på vores relationer, det bliver vigtigt i den kommende tid. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad. pkt. 4: Formændenes beretning sker skriftligt, og er indskrevet i Årsberetningen. 



Ad. Pkt. 5: Kassereren fremlægger regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt 

Ad. Pkt. 6: Ingen indkomne forslag  

Ad. Pkt. 7: Dan Olsson er villig til genvalg og blev valgt til formand 

Ad. Pkt. 8: Kun valg i ulige år, så punktet udgår 

Ad. Pkt. 9: Lotte Jensen er villig til genvalg og blev valgt til Sekretær 

Ad. Pkt. 10: Kun valg i ulige år, så punktet udgår. 

Ad. Pkt. 11: Lisbeth Nielsen blev valgt som nyt medlem af ForretningsUdvalget 

Ad. Pkt. 12: Keld Nielsen er på valg og modtager genvalg. John Block blev genvalgt 

som revisorsuppleant 

Ad. Pkt.13: Formanden kunne berette, at det er en svær tid, når vi ikke kan udføre 

sociale arrangementer. Husk at få afstemt evt. sociale arrangementer, når vi må 

opstarte igen. Coronaen vil være vores følgesvend i lang tid, så vi skal tænke os godt 

om. Som noget nyt i Danmark og hele Europa er Padel tennis ved at finde indpas, 

derfor har Tennisafdelingen igangsat, i samarbejde med RIU, at der skal etableres en 

Padel tennisbane i Viby. Derudover er vi ved at få indkøbt Disk golf, som vil være for 

alle byens borgere, og forventes opsat 3 steder i Viby (formentlig på Fitnessstien)  

30 personer deltog i repræsentantskabsmødet. 

 

 

Referent – Lotte Jensen 

 

 

Dirigent – Niels Christian Andersen 


