
 
 
 
 
 
Idrætssamvirkes generalforsamling med ekstra input.  – 26.04.2022 i 
Arena Nord  
 
Årets generalforsamling blev indledt med spisning – dagen ret i Arena Nord.  
 
De nye Danmarksmestre i Badminton – fik et STORT TILLYKKE og en buket til Jan fra VEB.  
 
 

Årets politiske input 
 
Formand for KFU – Peter Laigaard  
Peter fortalte om det arbejde som er i gang i Udvalget, det er et omfattende arbejder 
– på nogle punkter oprydning fra forrige udvalg.  
Udvalget har været på rundtur – betegnende ” den gode” – ”den onde” og ”den 
grusomme”. Hele vejen rundt har de fået arbejde og input med som de kan bruge i 
det videre arbejde.  
 
Hvad er oplevelse ude i de enkelte foreninger, hvad er virkeligheden og hvad er den 
politiske forening.  
I alt er der 237 foreninger – hvoraf 138 får tilskud.  
Medlemstallene er nedadgående i Frederikshavn Kommune, vi har en undersøgelse 
som ligger i absolutte bund.  
 
Vi ved allerede at der kommer besparelser, hvordan de udmøntes, arbejdes der på i 
udvalget.  
 
Udvalget har lovet hinanden at intet skal ”lukkes” hvilket jeg agter at holde, derfor vil 
jeg kunne gå i dybde med nogle af jeres spørgsmål.  
 
 

Årets Idrætspris  
 
Så var det tid for afsløring af Modtager af årets Idrætspris. 
Ud fra indstillinger var 2 nomineret – Klaus Nielsen fra Dybvad og Hans Jørgen Nørgaard, fra 
Sæby Floorball.  
 
Idrætssamvirkets valg faldt til sidst på Klaus Nielsen, der var indkommet flere indstillinger på 
Klaus.  Med prisen følger et gavebeløb på 5000 kr. og en smuk buket. Stort tillykke til Klaus  

 
 
 
 
 



 

 
 
Referat generalforsamling  
 
 

 

Tirsdag 26. april 2022 kl. 20.00 i Arena Nord. Harald Nielsen Plads. 
 
Dagsorden 
 
1.  Valg af dirigent – Inge N Rasmussen 

Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden – rettidig indkaldelse iht. Vedtægter  
Valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede –  

 
2.  Bestyrelsens beretning – Tommy aflagde en god og fyldig beretning, denne gav anledning til 

en snak omkring de forskellige punkter.  
 

Beretning godkendt 😊    

   
 
3.  Regnskab – Jytte gennemgik regnskabet, der var enkelte spørgsmål til nogle af tallene – 

Jytte gav forklaring.    

 Regnskab godkendt 😊 

 
4.  Fastlæggelse af næste års kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 
 - 250 kr. for foreninger med op til 300 medlemmer: 1 stemme, og 400 kr. for foreninger med 

flere end 300 medlemmer: 2 stemmer 
 
5.  Indkomne forslag – ingen forslag modtaget  
          
6.  Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 
 
 På valg til bestyrelsen er: 
            
 Mette Mai Diget  - villig til genvalg 
 Jan Jensen - villig til genvalg  
 Tommy Thomsen  - ønsker ikke genvalg 
 Vakant plads 
 
 Genvalg til Mette, Jan – TILLYKKE  
 Nyvalgt Jesper Hansen og Klaus Nielsen stort TILLYKKE til begge  
        Valg af suppleanter: Tommy T og Poul Larsen 
 
 
7.  Valg af 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleant  
 Genvalg til Ailinda Pedersen og Inge Nørbjerg Rasmussen 
 Supp: Knud Hjørnholm  
 
 
  
 



 

8.  Eventuelt 
 
Afslutningsvis sagde Jan tak til Tommy for det store arbejde i IS igennem mange år.  
Tak til forsamlingen for deres fremmøde 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Referat 
Lene Nielsen 
 
 
_______________               _______________            ______________         ______________ 
Hasse Christensen                Lene Nielsen                    Jytte Engsig                 Jesper Hansen  
 
 
_______________              _______________           _______________          _______________ 
Jakob Pedersen                  Mette Mai Diget       Jan Jensen        Klaus Nielsen  
 


