Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
a. Dirigent: Julie Tanderup
b. Referent: Lars Jespersen
2. Bestyrelsens beretning.
a. Vedhæftes fra Lars La Cour
Uddyb Idrætsråd Hovedstaden:
Lars: Overtager fra bl.a. KAI og Frederiksborg amt. Det er en forsamling af
idrætsråd der drives af midler fra kulturministeriet
Kunne være bl.a. kurser man har ekstra behov for. Man kan leje redskaber til at
holde arrangementer for børn, hoppeborg, popcorn osv.
Information om muligheder bør sendes ud til alle foreninger.
Også god til at gensidig inspiration fra andre foreninger.
Udvikling af foreninger i Fredensborg:
Lars:
3 nye godkendte
1 lukket
Lidt fremgang generelt som viser en smule fremgang. Tegn på at det kan være
muligt at nå 25-50-75 målet, mangler der kun et par procenter på de 50 men en del
på de 75%
Der skal tilføres flere midler for at kunne nå disse mål.
Svømmehal er stadig ikke en prioritet da vedligeholdelsen er meget dyr og der er
muligheder for svømning i nabokommuner.
3. Godkendelse af regnskab
a. Kommer ud med et lille underskud. Vi går altid efter et nul regnskab og nåede det
næsten i år.
Godkendt af alle
4. Indkomne forslag
a. Forslag modtaget om valg til idrætsrådet af Martin Christensen
b. Martin Christensen henstiller til at der laves et e-sportsudvalg der skal hjælpe med til
at udbrede e-sport i alle bysamfund i kommunen.
Der er ikke et behov for et egentligt udvalg. E-gaming skal gå indgå på lige vilkår
som alle andre foreninger og skal være repræsenteret på bestyrelsesmøder via de
personer der enten er medlemmer eller suppleant af bestyrelsen.
c. Idrætsråd skal arbejde for at nystartede foreninger må advisere i skolerne.
Reglerne omkring hvem der må og er ikke klare og nemme at gennemskue.
Kommunen skal være primus motor på arrangementet for at det er lovligt.
d. Foreningernes dag med samtlige idrætsforeninger kan vise hvad man kan tilbyde.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
a. Kontingent er ikke eksisterende mere
b. Budgettet er som det har været foregående år
6. Valg af bestyrelse. På valg er kasserer og fire medlemmer.
a. Kasserer Marianne Møller
i. Genvalgt
b. Medlem Lars Jespersen. Villig til genvalg

i. Genvalgt
c. Medlem Kristian Kinch. Villig til genvalg
i. Genvalgt
d. Medlem Thomas Meier Villig til genvalg
i. Genvalgt
e. Medlem Jens U. Bencke Vælges på den ledige plads
i. Jens kan desværre ikke stille op men Anders Kabel stiller op i stedet for Jens
f. Medlemmer ikke på valg
i. Lars La Cour
ii. Egon Erlandsen
iii. Jørgen Holm
iv. Erik Østergaard
7. Valg af to suppleanter. Henrik Palling og Anders Thorup.
a. Martin Christensen fra EGF vælges som suppleant i stedet for Anders Thorup.
b. Henrik Palling vælges igen
c. Begge suppleanter inviteres fremover til bestyrelsesmøderne
8. Valg af to revisorer. Julie Tanderup og Johanne Koudal.
a. Julie Tanderup vælges
b. Johanne Koudal vælges
9. Valg af revisor suppleant. Ulla Poulsen.
a. Ulla Poulsen vælges
10. Eventuel
a. Martin Christensen praktisk spørgsmål omkring underskrifter fra hele bestyrelsen
ifm. søgning af tilskud og mulighederne for nye foreninger.
Bør kunne søges for nye med det samme og resten kan søges via restfordelingen.

