
                        

Årsmøde 2019 

mandag d. 25. marts kl. 19.00 

Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og referent 

 Valg af dirigent: Bestyrelsen indstiller Jesper Wittenburg 

 Valg af referent: Bestyrelsen indstiller Søren Højlyng 

Begge de foreslåede kandidater er valgt. 

 

2. Godkendelse af repræsentanter  

Alle repræsentanter er stemmeberettigede (30 stemmeberettigede foreninger) 

 

3. Valg af stemmetællere  

Dirigenten foreslår Henrik fra brydeklubben og Erik fra Jægerspris badminton. Begge valgt. 

 

                        dets medlemmer. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Lars fremlægger bestyrelsens beretning. Beretningen godkendes. (beretningen vedlægges 

referatet) 

 

5. Regnskab 

Lis fremlægger bestyrelsens regnskab. Regnskabet godkendes. (vedlægges referatet) 

 

6.                                                         
                             250kr i kontingent. Godkendes. 

 

7.                      

 Michael Hansen (holdidræt) 

 Laila Holmskov (individuel idræt) 

Begge kandidater bliver genvalgt. 

 

8. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Præsentation af Slangerup Svømmeklub 

Laila Holmskov fortæller om Slangerup svømmeklub og det store arbejde for både børn og 

voksne. Oplægget er tænkt som en stor inspiration til andre foreninger. ( oplægget 

vedlægges) 

 

Kurser i 2019/2020 – Hvad ønsker I? 

Lars opfordrer forsamlingen til at komme med forslag til fremtidige kurser. Laila fra 

Slangerup svøm foreslår facebook kursus for mere øvede. Anne Sofie fra SOIF foreslår 

kursus for børn med særlige evner fx autisme eller ADHD. Morten fra HK73 nævner 

lykkeligaen som eksempel på steder hvor man arbejder med den målgruppe. Erik fra 

Jægerspris badminton efterlyser hjælp/kurser til at få fat i frivillige/rekruttering til klubberne. 

Hvordan får man flere sponsorater til klubberne? Idrætsrådet arbejder videre med de 

foreslåede ideer. 

 

9. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år 



                        

Årsmøde 2019 

mandag d. 25. marts kl. 19.00 

Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris 

 

10. Valg af kasserer:  

 Lis Lunn – genopstiller. Lis er valgt. 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

 Henrik Kyvsgaard – genopstiller. Valgt 

 Kirsten Jensen – genopstiller. Valgt 

 Annelise Hansen – genopstiller ikke.  

 Helge Larsen – genopstiller ikke. 

Forslag til kandidater: Morten Villadsen HK73, Michael Hansen Slangerup svømmeklub. 

Begge kandidater bliver valgt til bestyrelsen. 

 

11. Valg af 2 suppleanter 

 Janne Jensen. Valgt 

 Flemming Bjæler. Ønsker ikke genvalg. Kamilla Elkær CK Viking vælges. 

 

12. Valg af revisorer og suppleanter 

                            (Karin Rasmussen) Valgt. 

                                     (Kurt Larsen) Annelise Hansen vælges. 

 

13. Eventuelt  

Jesper Wittenburg afslutter generalforsamlingen. 

Lars afslutter mødet ved at takke to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde 

for idrætten i Frederikssund. Det drejer sig om Helge Larsen og Annelise Hansen. 

 


