Referat fra Repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union
Tirsdag den 29.marts 2017 kl. 18:00 i HG Klubhus

Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Zachariassen (AZ) NIU/NIF svøm
Stig Andersen (SA) NIU/HG Orienteringsklub
Jens Kammersgaard (JK) NIU
Ole Hansen (OH) Næstved Bicycle Club
Karina Zachariassen(KZ) HG Fodbold NIU
Michael Grochalski (MG) NIU
Bent Christensen(BC) Senior Motion
Kim Andersen(KA) Sydsjællands Pony travbane
Flemming Jørgensen(FJ)HG Hovedafdeling
Torben Stenstrup(TS) - Fritidsudvalget
Torben Olsen (TO) Næstved Roklub
Janne S Kristensen (JSK) Næstved/Herlufsholm Håndbold

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Michael Grochalski
Referent: Karina Zachariassen
Herefter kunne dirigenten konstatere at forsamlingen godkendte rep.mødets indkaldelse og at dagsordenen fulgte
vedtægterne – indkaldelse lovlig. 10 stemmeberettigede er fremmødt

2. Bestyrelsens beretning
OH aflægger på bestyrelsens vegne beretningen – denne kan efter mødet findes på NIUs hjemmeside
FJ – Spændende beretning, relevante punkter, navne forandring en god mulighed for at blive ”set” mere, hvad ligger
der i assistance til foreningerne
TO – Sport Awards hvor stor indflydelse har NIU, utilfreds med at det planlagte interview ikke blev realiseret – hvem
har ansvaret - KZ lover tilbagemelding herom. Vil gerne se, at der gøres mere ud af de personer, som f.eks. har
vundet VM eller lign – det SKAL være disse personer, som bliver taget ud og snakket med på scenen.
JSK – godt at NIU har søgt inspiration, godt at der bliver tænkt i nye baner, måske lave en undersøgelse(det er på
tegnebrættet, har afventet den nye hjemmeside)
Der burde være opslag på vores hjemmeside omkring mødet i dag 😊
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt af de fremmødte
Næstved Idræts Union – Bygning 1 C – Grønnegade 10 – 4700 Næstved – Tlf.: 55 73 38 39
Mail: niu@niu.dk – Hjemmeside: www.niu.dk – CVR.: 76 46 00 51

3.

Fremlæggelse af regnskabet

AZ - gennemgik regnskabet punkt for punkt(udleveres) – 2016 endte med et lille overskud på godt T6
JSK – hvad er jubilæumsfonden ? Før i tiden blev der uddelt alt over kr. 100.000,00 – renter, aktie afkast mv. Måske
den har overlevet sig selv !!! NIU har talt om at ”gøre” noget ved fonden, nedlægge den og udlodde over nogle år.
Regnskabet blev godkendt

4. Orientering om det kommende års budget
Gennemgang af budgettet for 2017
JSK – er der en smertegrænse på egenkapitalen ?
TO – godt at NIU vil bruge lidt penge på udvikling

5. Orientering om det kommende års kontingent
Forslag fra bestyrelsen til kontingent ændringer(aktive medlemmer):
-

0-40 kr. 0,00
41-199 kr. 400,00
200-399 kr. 800,00
400- … kr. 1.200,00

Enstemmigt vedtaget af de fremmødte på rep.mødet

6. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag til Bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand: Stig Andersen ønsker at afgå som formand og fortsætte som bestyrelsesmedlem og Ole Hansen afgår som
næstformand og bestyrelsen fremsætter ønske om at han bliver valgt som formand – de fremmødte sagde god for
Ole Hansen som formand for det kommende år..
Kasserer: Anne Zachariassen genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Jens Kammersgaard genvalgt
Bestyrelsesmedlem: vakant, bestyrelsen har mandat til at besætte denne post
Suppleant: Torben Olsen genvalgt
Suppleant: Jørgen Frederiksen genvalgt
Næstved Idræts Union – Bygning 1 C – Grønnegade 10 – 4700 Næstved – Tlf.: 55 73 38 39
Mail: niu@niu.dk – Hjemmeside: www.niu.dk – CVR.: 76 46 00 51

8.

Valg af revisor

Revisor: Michael Grochalski
Revisorsuppleant: Tom Levå

9. Eventuelt
KZ – opfordrer til at NIU må afholde rep.møde i 2018 i en af vores foreninger
TS – meget glad for at være med i aften, god beretning sød musik i udvalgets ører, stor fritids konference på
tegnebrættet til næste år – input modtages meget gerne, temamøder – har NIU nogle ønsker for kommende emner,
drøftet lokaletilskud til dem over 25 – om der skal ændres noget her, forsøgs og udviklingspuljen har modtaget 1
ansøgning på kr. 22.000,00 – puljen er på kr. 170.000,00 – officielt er deadline overskredet men der er frie midler at
søge endnu, valg i marts i 2018 – 3 fra idrætten sidder i udvalget – gøre valget levende
OH – bliver bombarderet af mails fra DGI, er der dialog med Kommunen omkring udsendelse af disse mails ?
SA – tak til fritidsudvalget for at der er sat penge af til åbenskole projektet
JSK – måske man skal afholde kursus igen omkring åbenskole, SA - 22. maj 2017 afholdes der møde kl. 15 til 17 –
forventningsafstemning
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