
Fredensborg Idrætsråd 
 

 

 

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i idrætsrådet. Mødet afholdes i  

 

Bemærk ny dato 

 

Humlebækhallen tirsdag d 28/9 kl 19.30. 
       

 Adresse: Gl Strandvej 130 B 3050 Humlebæk   

Referat 

 
Der var 12 fremmødte, som præsenterede sig 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

  

1.Valg af dirigent og referent, 

    Anders Kabel valgt som Dirigent 

    Egon Erlandsen valgt som referent 

 

 2. Bestyrelsens beretning 

                          Lars la Cour fremlagde beretningen                         

                          Corona har udskudt repræsentantmødet 2 gange, derfor møde nu                 

                          Der udbetales tilskud efter 2019 indberetninger i lighed med sidste år. 

                          Kommunen ønsker flere aktive borgere, 25-50-75, men der følger ikke penge med 

                          Tilskudsprocenten er midt i 30erne 

                          Kommunen må ikke bruge flere penge grundet serviceloftet 

                          Anlæg ikke ramt, nye ting som skibakke, svømmehal og Fredensborg hal 

                          NG største forening, nye hal inden længe 

                          Alle foreninger skal være med til at opfylde kommunens målsætninger 

                          Mere kompetence til Folkeoplysningsudvalget 

                          Indflydelse på anlæg 

                          Sprede det gode samarbejde fra Idrætsrådet til foreningerne 

                          Nye tiltag uden om Idrætsrådet 

                          Foreningerne skal komme til idrætsrådet med nye tiltag 

                          Erik med kommentar Ældresagen største forening 

                          Vi skal være åbne for samarbejde med Ældresagen 

                          Lars J fodbold med mad tirsdag 

                          Anders: vidste Idrætsrådet intet om de nye anlægs tiltag, nej 

            

 

 3. Godkendelse af regnskab 

                          Marianne Møller fremlagde regnskabet som blev godkendt 



. 

 4. Indkomne forslag. 

                          Ingen forslag indkommet 

 

 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

                          Budget ikke udarbejdet, ikke kontingent da vi modtager tilskud fra kommunen og 

                          Har penge i kassen 

 

 6. Valg af bestyrelse. På valg er kasserer og fire medlemmer. 

 

Kasserer Marianne Møller Genvalgt 

. 

Medlem Anders Kabel Genvalgt   

Medlem Kristian Kinch Ønskede ikke at genopstille 

Medlem Lars Jespersen Genvalgt 

Medlem Thomas Meier Genvalgt 

 Medlem Johanna Koudal (NG) Nyvalgt 

    

7. Valg af to suppleanter. Henrik Palling og Erik Østergaard Jensen. 

     Henrik Palling og Erik Østergaard Jensen genvalgt 

    

8. Valg af to revisorer. Michael Andersen og Johanne Koudal. 

    Micheal Andersen genvalgt, Erik Strand (Fredensborg Billard Klub) nyvalgt 

  

9. Valg af revisor suppleant. Ulla Poulsen 

    Ulla Poulsen genvalgt 

 

10. Eventuelt 

      Formanden udbad sig forslag til ordstyrer til den 28.okt valgmøde  

      Michael Svane foreslået  

.     Meld ind til formanden hvis nogen har gode emner 

      Tak for god ro og orden 

      Mødet slut kl. 20.14  

 

      Referent Egon Erlandsen 

 

 

Med venlig hilsen 

Lars la Cour 


