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Odense d. 09. marts 2010 

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund 
 

Tirsdag d. 09. marts 2009 kl. 18.30 
 

Fionia Bank Erhvervscenter Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense 

 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Asger Rasmussen blev valg som dirigent og John N. som referent. 

 

Asger Rasmussen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gjorde opmærk-

somt på, at ved afstemninger gælder reglen om almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 af stem-

merne fra de fremmødte stemmeberettigede for at kunne lave en vedtægtsændring. Dirigenten 

orienterede herefter forsamlingen om, at der var 40 personer til stede, og at de repræsenterede 

26 stemmer denne aften. 

 

2. Bestyrelsens beretning; 
 

Velkommen til deltagere og til vores vært, Fionia Bank/Nordea mange tak,fordi i vil lægge lo-

kaler, og værtskab til. 

Velkommen til indbudte gæster Fionia Bank/Nordea v/ Erhvervskundedirektør Kurt Skjødt, 

Carlsberg Sport v/ John W. Poulsen, Fritidschef i Odense Kommune Thomas Bach. 

 

Velkommen til aftenens indlægsholder Hans Jantzen, afdelingsleder for Miljø- og Kulturfor-

valtningen i Kerteminde Kommune. 

 

Når vi har sluttet Repræsentantskabsmødet, vil Hans Jantzen fortælle om den situation idrætten 

møder i kommunerne, i den aktuelle økonomiske situation. 

Et indlæg vi glæder os rigtig meget til.  

 

Inden vi går over til Repræsentantskabsmødet, skal vi foretage den traditionelle Prisoverrækkel-

se. 

Henholdsvis Nordea - prisen, for årets kvindelige idrætsleder, og Carlsberg Sport – prisen, for 

årets mandlige idrætsleder. 

 

Det har igen været spændende at læse om de ildsjæle, som udfører deres store frivillige arbejde i 

de fynske idrætsklubber, og det er vigtigt, at klubberne sender deres indstillinger, så vi kan mo-

tivere og fremhæve ildsjælene i deres vigtige arbejde. 
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Medens jeg oplæser begrundelsen for årets kvindelige idrætslederpris, vil jeg bede Kurt Skjødt 

komme herop, for at overrække Nordea – prisen. 

 

Begrundelsen er: 

. 

Susannes daglige virke er som ungdomsleder, kasserer, kraftcenterleder, ungdomstræner samt se-

niortræner i længde-,højde- og trespring i Odense Atletik/OGF. Derudover er Susanne medlem af 

Idrætsudvalget i Dansk Atletik Forbund samt regionsformand i Fynsk Atletik Forbund. 

Hun har tillige tidligere siddet i atletikudvalget i DGI Svendborg, og efter sammenlægningen DGI 

Fyn. 

Susanne er medlem af bestyrelsen i både Odense Atletik og hendes tidligere klub Ringe Atletik. 

Desuden er hun formand for Højby S&Gs fitnessafdeling. Tillige sidder hun i koordinationsudval-

get i Odense idrætspark. 

 

3. Susanne er krumtappen i det store arbejde i igen at bringe Odense Atletik/OGF tilbage blandt de 

bedste klubber i Danmark, målt på både medlemsantal samt resultater. 

I hendes tiårig periode som leder af ungdomsafdelingen, er medlemstallet steget med op mod 500% 

og klubbens ungdom er nu pænt repræsenteret blandt landets bedste. 

På det generelt ledelsesmæssige område udfører Susanne også en kæmpeindsats. Hun er klubbens 

økonomiansvarlige, er klubbens koordinator og repræsentant overfor Odense kommune, idrætspar-

ken, eliteidrætssekretariatet og andre samarbejdspartnere. 

 

Sammen med Claus Rasmussen fra Odense Cykling, er Susanne den drivende kraft i arbejdet på at 

få skabt en indendørs cykel/atletik-arena i Odense. Et projekt der efter lang tids forarbejde nu ser 

lovende og optimistisk ud. Lykkes projektet vil det få uvurderlig betydning for klubbens trænings-

muligheder, og vil også kunne komme hele Danmark til gode i form af mesterskabsafholdelse, stæv-

ner samt træningssamlinger. 

 

Susanne blev ved Dansk Atletik Forbunds årsmøde i 2008 kåret til årets leder i dansk atletik, og i 

2009 fulgte så kåringen til årets kvindelige leder. En kåring arrangeret af det europæiske atletik-

forbund, hvorfor hun her modtog European Athletics diplom. 

 

Susanne var i 2007 Competition Manager, da Odense Atletik var vært for afviklingen af Europa-

cuppen for landshold.  Et stævne der forløb til både de europæiske atleter og lederes samt den til-

stedeværende internationale presses store tilfredshed. 

 

Susanne trådte i juni 2009 med kort varsel til som holdleder på det danske kvindelandshold til dette 

års Europa-cup i Sarajevo, og var efterfølgende i august 2009 øverste ansvarlige leder for junior-

landsholdet ved deres landskamp i Finland. 

I 2009 bestod Susanne Danmarks Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse, som den blot anden 

atletikkvinde i landet. 

 

 

4. Atletik er indbegrebet af Susannes liv – både som leder og aktiv. Hun har stadig gang i en aktiv 

veterankarriere, der indtil videre har indbragt både et europamesterskab i trespring i 2006, samt 
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flere sølv og bronzemedaljer ved veteranernes verdensmesterskaber i de seneste år. Derudover 

vandt hun så sent som i 2007 bronze i trespring ved de danske seniormesterskaber. 

Det er helt utænkeligt at forestille sig Susannes liv uden atletik. Derfor er vi ikke i tvivl om at Su-

sanne vil være at finde i Odense atletiks ledelse de næste mange år, og at hendes store arbejde og 

ildhu som kraftcenterleder på Fyn, fortsat vil være til gavn for alle Fyns atletikudøvere i alle aldre 

mange år ud i fremtiden. 

 

Stort TILLYKKE til Susanne Hedeager, fra Odense Atletik. 

 

Jeg vil nu bede John W. Poulsen komme herop, og gøre klar til at overrække Carlsberg sport – pri-

sen. 

Begrundelsen for årets mandlige idrætslederpris er: 

 

Han er kun 24 år, men han har allerede gennem flere år vist et tydeligt engagement og ledertalent, 

der har ført til, at da man skulle vælge en ny Ungdomsleder, for nogle år siden, var han det naturli-

ge valg. 

Ungdomsafdelingen ledes af Ungdomsudvalget, og består af 35 børn og unge, samt en stærk foræl-

dre tilknytning, og Ungdomsformanden er direkte medlem af klubbens bestyrelse. 

 

Han begyndte at sejle Optimistjolle i en alder af 8 år, og efter nogle år i lidt større joller, og et op-

hold på sejlerefterskole, begyndte han at sejle i klubbens Folkebåde, hvor han hurtigt blev det na-

turlige omdrejningspunkt, for sine jævnaldrene kammerater, og for 6 år siden blev han træner, og 

assistent for Ungdomslederen. 

 

Han har forstået vigtigheden af, at få forældrene involveret i klubarbejdet, og Ungdomsafdelingen 

er i dag i særdeles god vækst. 

 

Han har, over tid, deltaget i flere af Dansk Sejlunions lederkurser, og for 4 år siden tog han initia-

tiv til, at Odense Sejlklub skulle søge at blive certificeret. 

 

Dette arbejde førte, i 2007, til, at ungdomsarbejdet var så seriøst, at man blev hædret, af Dansk 

Sejlunion, som ”Ungdomsvenlig sejlklub”, for de efterfølgende 3 år, og her i januar 2010, er denne 

hæder, takket være Jonas´s ihærdige arbejde, blevet fornyet, for en ny 3 årig periode. 

 

Den stærke udvikling betød, på et tidspunkt, at man manglede ledsage fartøjer, men det løste Jonas 

dels ved at stille egen båd til rådighed, og dels ved at søge sponsorer, så klubben, i dag, råder over 

21 joller, og 3 ledsagefartøjer, incl. trailere. 

 

Jonas er meget aktiv, når der skal gennemføres undervisning om vinteren og trænes om sommeren, 

og for at ”tømre” børn og forældre sammen arrangeres bl.a. Hytteture, og sommerlejre. 

 

Ved disse arrangementer udviser han en særlig evne til at skabe den rigtige stemning, blandt børn 

og voksne. 
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Jonas skal bl.a. være projektleder på en lands sommerlejr, i Korshavn, i forbindelse med klubbens 

100 års jubilæum, i 2011. 

 

Klubben har netop ”overtaget” nogle tidligere ”folkerum” fra Havnevæsenet, men de trænger, i 

høj grad til ”en kærlig hånd”. 

 

Dette projekt har Jonas påtaget sig, og med hjælp fra forældrene og klubbens hold af seniorer, er 

man gået i gang med at indrette huset til ” De unges hus”, et sted, hvor de unge sejlere har mulig-

hed for at trives på egne præmisser, bl.a. med internet til lektielæsning og underholdning. 

 

Vi håber, at Fynske Idrætsforbund vil være med til at give en ung idrætsleder et klap på skulderen, 

og dermed lyst til at fortsætte, som fremtidens frivillige idrætsleder. 

 

Jonas gennemfører i øvrigt sit lederarbejde sideløbende med, at han er i gang med en uddannelse 

som VVS installatør. 

 

Stort TILLYKKE til Jonas Hansen, fra Odense Sejlklub 

 

 

Vi er nu klar til at gå i gang med Fynske Idrætsforbunds Repræsentantskabsmøde 2010.  

 

I henhold til vore vedtægter, vil jeg lægge op til, at vi vælger en dirigent og en referent. 

 

Bestyrelsen vil gerne foreslå Asger Rasmussen, OB – Bordtennis, som dirigent, og jeg skal høre, 

om der er andre forslag? 

 

Det lader ikke til at være tilfældet, så Asger er valgt. TAK! 

 

Og medens Asger bevæger sig herop, har vi et forslag til referent, og det er vores konsulent, John 

Rask Nielsen, og jeg skal høre, om der er andre forslag? 

 

Det ser det ikke ud til, så John er valgt. TAK! 

 

Bestyrelsens beretning. 

Iflg. vore nuværende vedtægter skal Repræsentantskabsmødet godkende nye medlemmer, men si-

den vi mødtes i marts 2009, er vi ikke blevet flere.  

Vores fokus har været orienteret mod de projekter, jeg senere vil komme ind på. 

I 2010 er et af vore fokuspunkter, at få mellem 6 og 10 nye medlemmer. 

 

Økonomi: 

Under pkt.3.,vil vores kasserer Annie Nielsen gennemgå regnskabet for 2009, og orientere om bud-

gettet for 2010, så derfor er det kun få kommentarer fra min side. 

 

Siden stiftelsen af fynske Idrætsforbund, har bestyrelsen i flere fora arbejdet for at sikre den fremti-

dige finansiering, og økonomiske støtte til den fynske idræt. 
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Det ser nu ud til at have fundet en rigtig god løsning, som i grove træk går ud på, at de oprindelige 

”Amtsmidler” fortsætter. 

 

Som Ib Ketelsen beskriver i bladet Fynsk Idræt, nr. 10, er ”missionen” lykkedes. 

 

Efter 2010, vil Det rådgivende Fritidsudvalg, sammen med Odense Kommune fortsætte med at ad-

ministrere den vigtige økonomiske støtte. 

 

Der forestår endnu en del praktisk arbejde, men det vil blive løst i løbet af 2010. 

 

Projektpuljen: 

Vi har igen, i 2009, haft mulighed for at støtte flere af vore medlemsklubber, i deres arbejde for nye 

spændende initiativer. 

Det gælder Odense Kajakklub, som vi kunne støtte med at købe en ny kajak, til nye medlemmer. 

 

Endnu engang har vi støttet det flotte talent arbejde, som roerne udfører i Kraftcenter Odense. 

 

De 2 dygtige bordtennisspillere Morten Hyrup Rasmussen og Rasmus Klein Døssing, fra OB Bord-

tennis fik hjælp til selvhjælp, da de deltog i en træningstur til Kina 

 

Cykling Odense har fået hjælp til at indkøbe en cykler, til træning. 

 

DHG har fået støtte til anlægget af en Beach Volleybane, ved Dalum Hallen 

 

 DAI har fået støtte til deres spændende Stavgangsprojekt, for børn. 

Billard Union Fyn har fået støtte til Official beklædning i forbindelse med EM. 

 

Vi glæder os over at kunne støtte nye initiativer, og der indkommer heldigvis hele tiden nye projek-

ter. 

 

Sekretariatet: 

Der har været mange opgaver, i årets løb, og jeg vil gerne, på hele bestyrelsens vegne, give udtryk 

for stor anerkendelse af den indsats, vores konsulent, John Rask Nielsen, har ydet. 

 

Som alle frivillige idrætsledere ved, er det utrolig vigtigt, at vi får hjælp fra kompetente og loyale 

medarbejdere, og i vores tilfælde får vi oven i købet mange ideer og initiativer, til at gøre FI`s ind-

sats endnu bedre.  

 

Det er også vigtigt, at vi fastholder, og udbygger, samarbejdet med de øvrige ”spillere” inden for 

idrætten. 

 

Der har også været overskud til at hjælpe, med praktisk hjælp ved arrangementer, bl.a. Odense Ka-

jakklub, da de afholdt DM i Marathon kajak. 
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TAK til John, og bestyrelsen glæder sig over, at vi er enige om at fortsætte vores konstruktive sam-

arbejde. 

 

Møder: 

Fynske Idrætsforbund indledte 2009 med Lederkonferencen i Rudkøbing, i dagene 27. – 28. marts. 

 

Deltagerne fik nogle spændende timer sammen, i ”Netværket”, og med flotte indlæg, som bag-

grund, var det meget givende, og en god oplevelse, som betyder, at vi vil gentage Ledertræffet igen 

den 16. – 17. april i år. 

 

Med baggrund i emnerne fra Ledertræffet, arbejdede vi videre med ideen om at udnytte den elek-

troniske kommunikation, og med en invitation fra Carlsberg Sport, gennemførte vi et velbesøgt 

Fyraftensmøde i Fionia Park, den 17. september. 

TAK til Carlsberg Sport, for værtskabet, og til TUBORG Fondet, som ved samme lejlighed donere-

de os en check, på kr. 30.000,- til hjælp for vores Hjemmeside projekt. 

En rigtig god aften. 

 

Meget tyder på, at vore medlemmer er interesserede i Fyraftensmøder, om aktuelle emner, og med 

mulighed for at ”Netværke”, så det vil vi fortsætte med, og vi modtager gerne ideer til nye emner. 

 

Jeg vil da også gerne opfordre til, at i alle møder op ved Ledertræffet i Rudkøbing, den 16. – 17. 

april 2010, hvor vi blandt andet vil drøfte ”Sponsorater i idrætten, i de finansielle krisetider”. 

 

Miljøarbejde: 

Bestyrelsen og Miljøudvalget har været aktive i årets løb, og de har fortsat fokus på en række aktu-

elle miljøsager, hvoraf kan nævnes: 

- Genåbning af Højbjerg banen. 

- Stige Ø og Søsport center, samt omlægning af Odense å. 

- Fredningsforslag for militærområdet Højstrup. 

- Udvikling af Tarup – Davinde. 

- Følger situationen omkring Kanalforbindelsen. 

 

Vi søger fortsat at få en direkte repræsentation i Odense Kommunes ”Grønne råd”. 

 

Miljøudvalget vil fortsat tilbyde deres erfaring og arbejdskraft til foreningens medlemmer, men 

husk, at klubberne er dem, der først hører om eventuelle nye tiltag i miljøet. 

 

Samarbejde med øvrige idrætsorganisationer: 

Samarbejdet med DGI – Fyn har udviklet sig rigtig konstruktivt, så vi i fællesskab er tydelige 

for de fynske kommuner, når der skal drøftes idrætsforhold. 

 

Gennem Idrætspolitisk Forum Fyn og Idrættens Fællesråd, samt det Rådgivende Fritidsudvalg, 

har der også udviklet sig et rigtig godt samarbejde, med de øvrige organisationer. 
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Og vi har selvfølgelig også fået rigtig god kontakt til vore medlems forbund, hvor vi bl.a. gen-

nem deltagelse i deres Årsmøder, følger tæt op på, hvad der sker i den fynske idrætsverden. 

 

Med hensyn til Idrætsråd, må vi desværre nok erkende, at det tilsyneladende ikke er en organi-

sationsform, som klubber og forbund ønsker at dyrke. 

Vi holder dog fortsat fast i samarbejdet med de tidligere idrætssamvirker, der har lokal opbak-

ning, og vi står klar, hvis der skulle opstå nye initiativer. 

 

Medlemssituationen: 

Her kan vi glæde os over den fortsatte gode tilslutning, så vi nu repræsenterer 37 forbund, med 

609 klubber og 133.606 medlemmer, pr. marts 2009 – ny opgørelse vil ske i næste måned, og 

blive vist på vores hjemmeside. 

 

Vi vil, som nævnt, fortsætte med at arbejde for endnu større medlemsopbakning, idet det er med 

til at styrke idrætten, jo mere vi står sammen, og det  giver større mulighed for at hjælpe hinan-

den. 

 

Idrætsrepræsentationer: 

Gennem forskellige repræsentationer, arbejder vi på jeres vegne, i en række udvalg og forenin-

ger. 

 

John Christensen deltager aktivt i komiteen for Årets Sportsnavn, og i år var FI endvidere en ak-

tiv medspiller i det nye, spændende tiltag, ”Sportslørdag”, som blev en ny måde at fejre vore eli-

teudøvere på, og samtidig en flot måde at præsentere idrætsmulighederne på Fyn. 

John er endvidere vores repræsentant i Sport Event Fyn, H.C.A. – maraton, samt Odense kom-

munes Eliteidrætsudvalg og Idrætspolitisk Forum Fyn. 

 

Takket være Ib Ketelsen, er vi flot repræsenteret i Idrættens Fællesråd, Det Rådgivende Fritids-

udvalg, Kultur Region Fyn og Bloddonorerne på OUH. 

 

Leif Rasmussen og John Rask Nielsen varetager, på bedste vis, vore interesser i Odense Kom-

munes Kultur – og Idræts hus. 

 

Samarbejdet med Skoleidrætten og Firmaidrætten bliver primært varetaget af John Christensen 

og Ib Ketelsen, medens Leif Rasmussen sikrer idrættens indflydelse i TV2- Fyn samarbejdet. 

 

Som tidligere nævnt, får vi invitationer fra distriktsforbundene om deltagelse i deres Årsmøder, 

eller andre arrangementer, og her deltager vi meget gerne, også med direkte aktivitet, så som di-

rigent eller med indlæg, og vi møder meget gerne op, ved sportsarrangementer. 

 

Idrætsbyggerier: 

Den aktuelle økonomiske situation giver desværre ikke mulighed for mange nye idrætsbyggeri-

er, men det er heldigvis ikke gået helt i stå, og FI følger op på igangværende og foreslåede pro-

jekter, for at presse på, og vi møder gerne op for at støtte lokalt. 
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I årets løb, har vi således været i Ryslinge, for at bidrage med forslag til en ny hal, og vi har via 

læserbreve støttet ønsket om Kultur og Idrætscenter i Horne, og i Odense bakker vi meget kraf-

tigt op, omkring genåbning af Motorbanen i Højbjerg, samt planerne for ny Tennis hal og en 

kombineret Cykel- og atletik hal, samt de øvrige projekter omkring nye idrætsfaciliteter. 

 

Vi undlader heller ikke nogen mulighed for at tale for bedre standard på de bestående faciliteter, 

uden gode faciliteter, er det meget vanskeligt, at tiltrække og fastholde frivillige leder og aktive 

udøvere  

 

Bladet Fynsk Idræt: 

Takket være vores redaktør, Leif F. Jensen, har vores blad fået en meget høj kvalitet, og det er 

med til at synliggøre ikke blot FI, men hele den fynske idræt, så udover at give os mulighed for 

at kommunikere, med vore medlemmer og samarbejdspartnere, er det også med til at skabe de-

bat i medier og hos politikere. 

STOR TAK til Leif, og til vore annoncører Fionia/Nordea Bank, Odense Congres Center og 

Carlsberg Sport. 

 

Som I har kunnet se i forskellige udgaver, modtager vi af og til ideer eller indlæg til bladet, og 

vi vil gerne opfordre til, at det bliver endnu mere fremover. 

Det vil lette arbejdet for redaktøren, og gøre bladet endnu mere interessant. 

 

Projekter: 

Et tegn på, at vi er blevet et fast element i idrætsarbejdet, kan ses i vores deltagelse i flere pro-

jekter. 

 

Vores eget Hjemmeside projekt udviklede sig positivt, så udover FI og de første 7 foreninger, 

der deltog i start projektet, er der nu yderligere 3 foreninger i gang, nemlig Fjordager Håndbold, 

Odense Kajak Klub og Odense Fægteklub 

 

FI er blevet tovholder i Muskeltrænings projektet for 60+ årige. Et projekt som Fynske Idræts-

forbund, DIF og Odense Kommune står bag. 

Højby og Fjordager deltager p.t., men projektet vil blive udvidet med yderligere 4 klubber, i lø-

bet af 2010.- skulle der være nogle her i dag, der vil høre, hvordan man kommer med i projektet, 

så bedes I kontakte vores konsulent, John Rask, der til daglig arbejder i projektet. 

 

Vi er med i projektet ”Grib chancen”, et projekt for at hjælpe 10 til 14 årige overvægtige børn til 

et lettere liv. Et projekt, som ”ejes” af Idrætspolitisk Forum Fyn 

 

Og sammen med DAI, er vi med i et projekt, for at uddanne bestyrelser, her har vi sat penge af 

til 3 klubber, og det samme har DAI. 

Hvis I vil være med, så kontakt Vores konsulent, John Rask. 

 

Endvidere er vi med i et større Sponsorprojekt, sammen med Danbillet i Odense. 

Dette projekt er meget lovende, både økonomisk og praktisk. 

Såfremt i ønsker at ”få del i kagen”, så er kontakten igen vores konsulent John Rask. 
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Jeg håber dette har givet et overblik over vore aktiviteter, og så ser jeg frem til et godt møde, og 

vores fremtidige samarbejde. 

 

Inden jeg slutter, vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelsen og konsulenten for en flot indsats, 

og et godt samarbejde. 

 

TAK for ordet. 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var kommentarer til bestyrelsens beretning, og her roste 

FBU ’s formand Thomas Bytoft, FI ’s mange gode initiativer, men understregede at FI skulle 

huske, at FI skal dække HELE Fyn. Derfor opfordrede han til, at FI i fremtiden sørgede for at 

flere møder, projekter o.l. blev afholdt UDEN for Odense.  

FI ’s formand gav Thomas Bytoft ret, og lovede at FI i fremtiden vil være mere opmærksom på 

den geografiske fordeling, og opfordrede samtidig distriktsforbundene til at komme med ”regio-

nale input” til FI. 

  

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskab og orientering om næste års budget 

Annie gennemgik regnskabet i overskrifter og der var ingen kommentarer fra de delegerede, og 

regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget. Herefter orienterede Annie Nielsen om budgettet 

for 2010. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2010 på 100,- kr.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

FI havde udsendt et forslag til vedtægtsændring. Formanden John Christensen begrundede for-

slaget med, at bestyrelsen ønskede at gøre vedtægterne oprationelle, således de afspejler det 

daglige arbejde. 

Herefter vedtog forsamlingen enstemmigt vedtægtsændringen, så det nu er FI ’s bestyrelse der 

godkender kommende medlemmers medlemskab af FI, for derefter at orientere generalforsam-

lingen på efterfølgende repræsentantskabsmøde.   

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

a. Valg af formand  (John Christensen villig til genvalg) John blev valgt uden modkan-

didater 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: (Ib Ketelsen – villig til genvalg), ( Trine Basset – villig til 

genvalg) Trine har afleveret fuldmagt til valget, da hun var i Finland. Begge 2 blev 

valgt uden modkandidater. 

c. 2 suppleanter hvert år (Lars Hedmann DKU villig til genvalg og Bernt Nielsen DGU 

ligeledes villig til genvalg). Begge blev valgt uden modkandidater. 
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7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;  
Bent Theisen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Susanne Hansen DAI foreslået. Lars 

Heskjær som var villig til genvalg blev ligeledes foreslået og begge blev enstemmigt valgt. Som 

suppleant blev Susanne Hedeager ligeledes enstemmigt valgt. 

 

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger under evt. 

 

Slutteligt takkede formanden John Christensen dirigenten Asger Rasmussen for kyndig ledelse 

af repræsentantskabsmødet. Han takkede ligeledes de fremmødte for deltagelsen og så frem til 

det kommende års samarbejde. 

 

 

 

 

 

_________________  ________________  _____________ 

Dirigent    Formand   Referent  

Asger Rasmussen  John Christensen  John Nielsen 

. 


