
Referat af repræsentantskabsmøde tirsdag den 30. april 2019 

Velkomst ved Preben Jensen  

  Byder særlig velkommen til Kis og Niels Jørgen 

 

1. Valg af dirigent  

 

Christian Steffensen, Mønsted IF vælges som dirigent.  

Christian konstaterer at repræsentantskabsmødet er annonceret korrekt.  

Afholdt inden 15 maj  

Annonceres 8 uger inden 

Dagsorden udsendt 19/3  

 

2. Konstatering af fremmødte repræsentanter 

Christian konstaterer antallet af 

 Tilmeldte 162 stk. 

   Fremmødte foreninger 46 stk.  

 Samlede stemmeantal 103 stk. 

Stemmetæller 

Christian udpeger 3 stemmetællere  

  Kirsten Nielsen, Løgstrup G&IF  

  Henrik Flensborg, Hersom Bjerregrav  

  Ulla Rohde Thomassen, Glad Dans Viborg  

 

3. Bestyrelsen beretning 

 Prebens beretning se Bilag 

 Preben takker på hele bestyrelsen vegne alle medarbejder for deres store stykke arbejde 

 Mads Panny kommentar: 

  Deler ambitionen om at være en idræts kommune 

  Oplevelser – fællesskab 

  Takke for det tætte samarbejde mellem VI og VK  



Takker for i ihærdigheden – specielt for ved uddeling af kroner       

Det bliver spænende med resultaterne af de forskellige analyser, f.eks. 

kunststof baner 

 Øvrige kommentar 

Ingen 

Godkendelse af bestyrelsens beretning: Beretning enstemmig godkendt  

 

4.  Viborg Idrætsråds regnskab 

 Regnskab se bilag 

Ingen kommentar til regnskabet 

 Godkendelse af Viborg Idrætsråds regnskab: Regnskab enstemmigt godkendt  

 

5. Indkomne forslag:  

Vedtægtsændringer - Morten Erfurth redegør for vedtægtsændringerne Se bilag 

  

Kommentarer til ændringerne: Ingen 

 

Christian orienterer om, at bestyrelsen indstiller til en samlet beslutning omkring alle 

vedtægtsændringer  

Vedtægterne ændringerne enstemmigt vedtaget 

 

6. Valg af formand  

 Preben Jensen  

  Preben genopstiller 

  andre kandidater: Ingen 

Preben takker for genvalg, men opfordre at der er andre der begynder at overveje at stille op.   

 

 

 

 

 



7. Valg af bestyrelse  

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

• Ole S. Nielsen    (genopstiller) 

• Peter Mandrup   (genopstiller) 

• Majbritt Tang Jønson   (genopstiller)  

• Rikke Agerholm Therkildsen   (genopstiller) 

• Henrik Bangshøj   (genopstiller) 

 

Preben: der er ikke selvfølge at man genopstiller, men vil gerne sige vi er en rigtig god 

bestyrelse og opfordrer til at de 5 opstillet bliver genvalgt 

 

Andre kandidater:  Ingen 

De 5 bestyrelse medlemmer er alle genvalgt 

 

8. Eventuelt  

Ingen i salen ønsker at sige noget under eventuelt 

 

Jens Steffensen vedr. Generation Handball: 

Jens opfordrer alle foreninger i Viborg hjælper til ved GH, og derigennem tjener penge til 

foreningen. Sidste år udbetalte 250000 kroner til foreninger i Viborg. 

Pia Viller Arndt vedr. e-Sportsnetværk:  

  12 foreninger i Viborg kommune har nu E sport 

Houlkær IF har fået 20 nye medlemmer, flere står på venteliste – der mangler træner til den 

store efterspørgsels. 

Ørum 30 ny medlemmer – et ”seniorhold” 29-43 år  

AIF 50 nye medlemmer 

 

 

 

 



Søren Sørensen fra Bjerringbro motor crossklub 

 Stor tak for den uundværlige støtte fra Viborg idrætsråd 

Vi håber på der bliver fundet en løsning på vores udfordring så vi næste år kan præsentere 

en ny bane. 

 

Uddeling af hæderspriser: 

Folkebladets Skulderklap  

Danni: Det at vi hylder de fantastiske mennesker der gør en forskel i idrætten  

 Vi som lokal presse bakker selvfølgelig op om det. Det er højdepunkt i løbet af året  

Dobbelt så mange stemmer som sidste år - i år over 900 stemmer 

Stemmerne er meget jævnt fordelt mellem kandidaterne 

 Vinderen er: en didekeret mand der planlægger sin ferie efter idrætsforening 

  Viggo Kristensen fra Ulbjerg IF 

  Viggo takker sin forening og sin kone 

Årets unge idrætsleder  

De nominerede er: 

1. Jakob Jorsal Rasmussen, Viborg Badminton Klub   

2. Pernille Halkjær, Elmelunds Rideklub  

3. Mads Glargaard, Bjerringbro FH  

Videoen af de 3 nomineres præsenteres 

Preben: det har været et tæt løb  

Vinderen har mod og styrke - træner for et herrehold som 20-årig 

Klub miljø- alle respekteres- du giver din klub rigtig meget- en der aldring siger nej. 

Vinderen er Mads Glargaard, Bjerringbro FH 

 

 

 

 

 

 



Årets Idrætsforening 

Morten præsenterer de nomineret på video 

De nominerede er:  

1. Tapdrup Udeliv Tennis  

2. SIK – Håndbold 

3. Viborg Floorball Klub   

Preben fortæller om vinderen: 

Håndboldklub der er gået imod klubben, de har oplevet tilvækst, bruger mange ressourcer på at tiltrække 

både træner og spiller. 

Senior hold 5 damer/3 herre hold- sammenholdet der skal være plads til alle - socialt arbejde og fællesskab 

Knalddygtig til at samle frivillige- dygtig stævne afvikler 

Året idrætsforening er Søndermarken Ik (SIK) 

Frits Brøndum: Tak til vores frivillige og tak til alle der har stemt på os – det betyder meget skal I vide 

 

Årets Idrætsleder  

Morten præsenterer de nomineret på video: 

De nominerede er: 

1. Poul Johannesen, Borup IF  

2. Jakob Mikkelsen, Løgstrup G&IF 

3. Mette Nørgaard, Hald Ege-Ravnstrup KFUM  

4. Frank Mikkelsen, Mønsted IF  

5. Viggo Christensen, Ulbjerg IF  

 

Jimmi får erindringsgaven – sidste års idrætsleder 

 

Mads Panny fortæler om vinderen: 

Vinderen er: Mette Nørregaard 

Mette du er en del af en forening der har kæmpe succes 

Stigning i medlemsantal  

Du styrer alle daglige opgaver, regnskab, kontingent, 



Du er en blæksprutte, kreativ træner, du giver en lyst til at være med -  

 

Mette siger stor tak til min forening for indstillingen 

Vil gerne citere en sang ??? 

    

Afslutning  

 Christian takker for god ro og orden 

Preben afslutning bemærkning: 

Tak for en fantastisk aften – tusind tak for en dejlig aften   

Tak til Dorthe tak for hendes kæmpestore indsats gennem årene arbejde med idræts igennem 32 år 

Altid hjælpsom og smil 

Tak til vores dirigent Christian Steffensen 

 

  

 


