Referat Repræsentantskabsmøde

TIRSDAG, DEN 19. MARTS 2019 kl. 18.00

Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åge Petersen – ÅG – HG Svøm
Per Visler – PV – HG Svøm
Tina Sønderby – TS – HG Svøm
Annemette Hebo – AH – LNI
Majbrit Kristiansen – MK – LNI
Joachim Mortensen – JM – NIF Basket
Henrik Hansen – HH – HGs Hovedafdeling
Kim Fini Larsen – KFL – Sydsjællands Ponytravbane
Flemming Johansen – FJ – Sydsjællands Ponytravbane
Louis Holm Kristensen – LHK – Karrebæk IF
Freddy Lindahl – FL – Karrebæk IF
Flemming Nielsen – FN – Næstved Motorklub
Thomas Nagel – TN - Glumsø Speedway
Jørgen Frederiksen – JF – Næstved Roklub
Stig Andersen – SA – HG Orienteringsklub/NIU
Anne Zachariassen – AZ – NIF Svøm/NIU
Ole Hansen – OH – NBC/NIU
Jens Kammersgaard – JK - NIU
Karina Zachariassen – KZ – NIU
Michael Grochalski – MG - NIU

1. Valg af dirigent og referent
a. Bestyrelsen peger på MG som dirigent og KZ som referent
b. MG konstaterer at der er indkaldt rettidigt iht. Vedtægterne
c. Stemmeberettigede antal 20
2. Bestyrelsens beretning
a. Vedlægges
b. SA – forslag om at NIU giver foreningerne besked ud om hvem Deres kontakt er
c. HH – hvilke foreninger sidder i Fritidsudvalget - NBC, dykkerklubben og Toksværd Fodbold
d. HH – hvad koster en rude i plakatsøjlen ? JK - 1.000,00 kr. om året
e. ÅP – støtter NIU foreningerne med kr. OH - man kan søge NIUs bestyrelse om penge til specifikke
formål
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3.
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f. LHK – hvor mange foreninger deltager i Foreningernes Dag ? OH – 71 foreninger
deltog i FD 2018.
g. Beretningen er herefter godkendt
Regnskab
a. Omdeles og kommer efterfølgende til at ligge på hjemmesiden
b. Underskud kr. 5.473,00
c. FL – udgifter udvikling hvad er det – førstehjælpskurserne mest
d. LHK – hvorfor er plakatsøjlen faldet så meget – den blev totalrenoveret i 2017 …
e. Regnskabet er godkendt uden yderligere kommentarer
Orientering om det kommende års budget
a. Underskud på kr. 34.000,00
b. TS – hvorfor sættes der flere penge af til udvikling ? Flere kurser, vedligeholdelse af førstehjælps
kurser
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
a. Ingen ændringer
• 0-40 kr. 0,00
• 41-199 kr. 400,00
• 200-399 kr. 800,00
• 400- … kr. 1.200,00
Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag til drøftelse
Valg af bestyrelse og suppleanter
a.
Valg af revisor og revisorsuppleant
a.
Eventuelt
a. LHK – hvor mange møder holder NIU om året ? OH – ca. 10 og dog kun efter behov
b. LHK – Telefonen på NIUs kontor bliver ikke taget, mangler ligeledes telefonsvarer – forslag om at
nedlægge dette nummer og kun benytte mail, som virker rigtig fint og hurtig respons. KZ – måske
bestyrelsens telefonnumre kunne komme på hjemmesiden. MK – det kan være rigtig langhåret, at
alle kan ringe på alle døgnets 24 timer, anbefaler ikke at bestyrelsen ligger Deres numre på
hjemmesiden.
c. AZ – NIU vil rigtig gerne rundt og se Jeres foreninger, inviteres til specielle træninger,
arrangementer, møder eller lign.
d. OH – kommentarer til foreningspapiret, som er omdelt, modtages gerne
e. LHK – inviterer hermed NIU til landets mindste broløb den 7. og 8. september 2019. FN – er der
altid så sløjt fremmøde til NIUs rep.møde ? AZ – ja desværre men mener dog med de seneste år
at tallet er på vej opad. OH – vi har tidligere afholdt rep.mødet ude i en forening, hvilket vi meget
gerne vil igen, dette er dog UDEN omkostning for den pågældende forening. FN – I skal være
mere end velkommen til at afholde mødet i 2020 hos os 😊 LHK – hvis der er lagt op til
kampvalg eller kontingent stigning, så kommer foreningerne ! SA – siger tak til alle som er
mødt op i aften, vi er alle frivillige og har poster i foreninger hjemme.
f. HH – anmoder om at der bliver skrevet i indkaldelsen om det pågældende medlem i bestyrelsen
ønsker genvalg.
g. FN – Bruger vi/NIU netværket/foreningerne ? Kan man evt. via NIU udbyde arrangementer evt.
give fribilletter ? Inviterer til STORT MOTORLØB den 21/4-19 kl. 12:00. OH – dette er en rigtig god
ide og NIU overvejer hvordan dette kan praktiseres, måske via nyhedsbrev modulet, som dog
volder NIU lidt problemer. KZ – evt. med en opslagstavle på NIUs hjemmeside ?

Ad pkt. 7: På valg er:
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1. Kasserer
2. Bestyrelsesmedlem
3. Bestyrelsesmedlem
4. Suppleant
5. Suppleant

Anne Zachariassen – blev genvalgt
Jens Kammersgaard – blev genvalgt
Mandat til at hverve efterfølgende
Louis Holm Kristensen
Jørgen Frederiksen – blev genvalgt

Ad pkt. 8: På valg er:
1. Revisor
2. Revisorsuppleant

Michael Grochalski – blev genvalgt
Tom Levå – blev genvalgt
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