Referat fra årsmøde i DGI Midt- og Vestsjælland 25. april 2018 i Landsbyhuset i Gyrstinge.
Velkomst ved Bruno Lundgård Hansen og derefter præsentation af bestyrelsen:
Bruno Lundgaard Hansen, Majken Nielsen, John S. Rasmussen, Kirsten A. Andersen, Vibeke Lund,
Claus Vognsen og Rolf Dejløw.
Årsmødet startede med Historien om Landsbyhuset ved formand Jens Andersen, Gyrstinge

Dagsorden jf. vedtægter
1. Valg af dirigent
Steen F. Andersen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Steen F. Andersen konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. Ved mødestart var der 59 delegerede. Tallet blev senere og inden afstemning korrigeret til 60.
Pkt. 6. og pkt. 8 byttes rundt, så orientering om budget kommer lige efter
fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår: Karin Schram og Louise Nøhr, medarbejdere.
Valgt.
3. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår: Susanne Lorentzen, medarbejder.
Valgt.
4. Beretning og planer for det fremadrettede arbejde ved Bruno L. Hansen:
Skriftlig beretning er udsendt sammen med dagsorden og program.
Årsberetning 2017

Bruno L. Hansen aflagde mundtlig beretning.
Bemærkninger:
Bruno L. Hansen orienterede også kort om DIF og DGI´s nye foreningpulje
på 45 mio. kr. og opfordrede foreningerne til at søge. Der vil komme nærmere information til foreningerne via Centralt ForeningsRegister (CFR)
Inga Skjærris, Viby IF: Tak til Bruno for beretningen. Hvornår bliver de
nærmere kriterier fastlagt og hvornår kan der søges til den nye pulje?
Bruno L. Hansen: Sidst i april og foreningerne får besked via CFR. Lige ansat ny medarbejder til BDFL.
Claus Vognsen: beløbet er en del af en større pulje.
Inge Find, Skælskør Solskinsmotion: Vi kæmper med lokaler. Vi har
mange seniorer som gerne vil dyrke motion og skolerne bruger ikke altid
de tider de har booket.
Bruno L. Hansen: Enig, vi hører det ofte fra foreningerne og vi tager budskabet med videre til DGI.
Anders Bo Hansen, Tuse og specialkonsulent i Holbæk Kommune: Der vil
altid være tider der ikke benyttes og det kan være svært at undgå. Holbæk Kommune arbejder på at få udnyttet alle tider og opfordrede til at
holde øje med hvordan det går.
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Trine, Kalundborg Idrætsråd: Brug jeres idrætsråd og kom med forslag om
at skoler og foreninger bruger det samme bookingsystem.
Andreas Tang-Brock, Hovedbestyrelsen: Jeg kender til problemet. En god
ide kan være, at man bruger hallen til flere aktiviteter på samme tid. Tal
med kommunen.
Beretning taget til efterretning.
Årsmøde suspenderes til prisuddeling:
Majken Nielsen indledte med ” Vi vil gerne anerkende det store arbejde,
som foreningerne og alle de mange frivillige gør for lokalsamfundet og for
at skabe fritidsaktiviteter og meningsfulde fællesskaber for alle”,
Bestyrelsen takkede for de mange indstillinger.
Årets nominerede ungdomsledere præsenteret af Vibeke Lund og Rolf
Dejløw:
Rasmus Mattison, Rørby-Værslev IF og Malene Kofoed, St. Merløse Fodbold.
Vinder: Rasmus Mattison
Årets nominerede leder præsenteret af Kirsten A. Andersen og Per Husted
Sørensen:
Lone Sanggaard og Birgitte Niemann, Gyrstinge IF, Charlotte Eisvang,
Slaglille-Bjernede G&I, Dan Andersen, Roskilde Cykle Ring og Jacob Crone
Rasmussen, Gørlev BK
Vinder: Lone Sanggaard og Birgitte Niemann, Gyrstinge IF.
Årets nominerede foreninger præsenteret af Claus Vognsen:
Ballerup Biatlon, Veksø IF, Viby IF
Vinder: Viby IF
Se også: Prisuddelinger
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab V/Peter Holmen
Årsrapport 2017

regnskabet revideret af interne og eksterne revisorer. Blank påtegning, ingen bemærkninger til regnskabet.
Ingen bemærkninger fra salen. Regnskabet godkendt.
6. Orientering om budget v/Peter Holmen
Budget 2018
Peter Holmen kom med en opfordring til foreningerne om at søge udviklingsmidler via lokalforeningspuljen .
Bemærkninger:
Jørgen Dedenroth: Idræt og motion, kan man redegøre for minus i flere
idrætter?
Peter Holmen: Vanskelige år for badminton, gymnastik stor succes
(næsten selvfinansieret) og lønandele er budgetteret under de forskellige
aktiviteter.
Ib Hansen, Skydning: Hvorfor anvendes så mange midler til skydning?
Peter Holmen: Der er indgået 10 årig aftale omkring midler til skydning, og
midlerne er øremærket skydning.
7. Fastsættelse af næste års kontingent
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2019
600 kr. i grundkontingent pr. forening + 8 kr. pr. medlem. Hver forening
kan max. opkræves. 12.500 kr.
Kontingentbetaling fra foreningerne, dækker næsten den forsikringspræmien DGI Midt- og Vestsjælland betaler.
Kontingentbetaling enstemmigt vedtaget.
8. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændringer
prgf. 2: formålsparagraf ensrettet med DGI- enstemmigt vedtaget
prgf. 5: tilføjelser stk. 9, 10 og 11
Bemærkninger:
Jørgen Dedenroth: forslår rettelse af medlem til medlemsforening.
Enstemmigt vedtaget med rettelser af ordet ”medlem” til ”medlemsforening”.
Bemærkning til stk. 7 – justering tages evt. op en anden gang.
9. Valg af formand for et år
Bruno L. Hansen foreslået. Ingen andre kandidater.
Genvalgt
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
På valg er:
John S. Rasmussen, Høng Gymnastikforening, Kirsten Andersen, Tølløse
BK og Vibeke Lund, Lynge Broby IF.
Alle tre genvalgt.
11. Valg af 1. og 2. suppleant for et år
På valg:
Per Husted Sørensen– ønsker ikke genvalg.
Anders Bo Hansen, Tuse IF, fodbold blev foreslået af Bruno L. Hansen og
Mark Kristensen, Sørby E-sport blev foreslået af Majken Nielsen.
Mark Kristensen blev valgt som 1. suppleant.
Anders Bo Hansen blev valgt som 2. suppleant
12. Valg af kritisk revisor for to år
På valg er:
Torben B. Pedersen - genvalgt
13. Eventuelt
Andreas Tang-Brock, Hovedbestyrelsen
Tak for jeres deltagelse og jeres bidrag til årsmødet.
Andreas har netop modtaget en SMS fra 1. suppleant Mark Kristensen som
glæder sig til arbejdet som suppleant i bestyrelsen.
Glad for foreningernes deltagelse i visionen om flere aktive.
John Skipper: Tak for valget til bestyrelsen.
Arvid Mærsk: Hvordan forholder DGI sig til persondataforordning?
Spørgsmål til foreningerne kan stilles til Steen U. Hansen og se på DGI.dk
Steen F. Andersen: DGI parløb med DIF vedr. forordningen og har sammen lavet en vejledning med bred orientering. Der har været stor efterspørgsel på onlinekurserne.
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