Repræsentantskabsmøde d. 23.3.2015
Grenaa Idrætscenter
Afbud. Tom Bytoft
Gæster: forvaltningschef Helen Risager og Kristine Kousted
0. Formanden Mogens orienterede og beklagede Tommy Sørensen havde sagt
op som fritidskonsulent. NI har været glade for samarbejdet.
1.Dirigent : Knud Kildal valgt.
Referent: Kai Hansen valgt
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabet var lovligt indvarslet iht
vedtægterne
2. Godkendelse af foreninger: 22 foreninger var mødt med 34 stemmer
3. Stemmetællere: Kristine Kousted, kommunen og Simon Roslyng, DGI
4. Bestyrelsens beretning ved formanden - se den vedhæftede skriftlige beretning. – Ingen ønskede ordet til
den fyldige fremstilling. Derfor taget til efterretning.
5.Indkomne forslag: Ingen
6. Regnskab ved Hans Ole Malfeld.
Regnskabet var udsendt sammen med indbydelsen til repræsentantskabet, men blev også omdelt.
Regnskabet viste et Underskud på 1.510. Egenkapital 52.894. Der er 65 foreninger. Godkendt
7. Budget og kontingent: Uændret kontingent og et budget med ca. 1300 i underskud. Enstemmig vedtaget
8.Valg:
Til bestyrelsen for 2 år: Hans ole Malfeld, Ebbe Glargaard, Jørgen Josefsen og Merete Greve var på valg.
Alle genvalgt uden modkandidater.
Suppleanter: for 1 år
1.suppleant Gert Nielsen, Dolmer Rideklub 2. Sebastian Grauert, Åstrup Håndbold
Revisor:

Leo Press, genvalgt og rev. supl. Ole Kvist genvalgt

9. Eventuelt
Marianne Aabenhuus, AC Norddjurs beklagede, at indberetninger stadig er besværlige,da it skemaer ikke er
ok. Helen var enig i, at det endnu ikke var godt, men forvaltningen arbejder meget på en god løsning.
Gert , Nørager IF spurgte til, om der var ubrugte renoveringsmidler fra 2013. Jørgen Josefsen forklarede der
altid er for mange ansøgere, men nogle fik ikke tingene lavet. Restsummen skal politikerne beslutte om de
penge overføres til puljen. – Det viste sig at Gert talte om boldbaner, der er under anden pulje.
Helen fortalte, at lysanlæg, vandpumper og levende hegn er under ”driftsområdet”. Måske der søges om flere
penge til dette område.
Mogens og Kai orienterede og opfordrede til at søge puljen til sundhedsfremme og idrætsaktiviteter for
handicappede.
Kai opfordrede til, at foreninger finder de manglede personer til lokale skolebestyrelser.
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Dirigenten afsluttede den officielle del af repræsentantskabet kl 20.00
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.
Efter mødet gennemgik konsulent Simon Roslyng fra DGI Haller og Faciliteter
den analyse, der næsten er klar i ny rapport. Den omhandler dels de private
hallers drift med evt. omfordeling. Dels gebyrordningen. Den sidste var alle
foreninger enige om skulle fortsætte, mens hallerne stadig melder ind med tal
mv. Kulturudvalget har sagen på mødet d. 30.april og melder så ud med en
høringsrunde.
Ref. Kai Hansen
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