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1.

Dagsorden
Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Det reviderede
regnskab

4.

Indkomne forslag,
herunder bestyrelsens
strategiplan for det
kommende år

Beslutningsreferat
- Jan Funk Nielsen blev valgt som dirigent for
repræsentantskabsmøde, og kunne efterfølgende meddele, at
mødet i henhold til vedtægterne var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig
- IFU formand Knud Høyer fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen findes i sin fulde længe på IFS´s hjemmeside:
http://www.ifs-greve.dk/
- Beretningen blev godkendt
- Søren Pirmo fremlagde årsregnskabet for 2017
- Regnskabet viste indtægter på 1.399 mio. kr. og udgifter for ca.
1.297 mio. kr. Således et overskud på ca. 102.000 kr. Dog blev
det bemærket, at der i dette overskud skulle medregnes en
underskudsgaranti på 75.000 kr. til Greve Stafetten 2018
- Der var efterfølgende spørgsmål til post vedr. ombygning
- Regnskabet blev godkendt
Indkomne forslag:
- Der var ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.
- Bestyrelsen havde udsendt forslag til vedtægtsændringer den 12.
marts. Dirigenten godkendte ikke behandling af de indsendte
forslag på repræsentantskabsmødet, da det ikke var udsendt
min. 14 dage inden mødet.
- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremsendes med
referatet med henblik på behandling ved næstkommende
repræsentantskabsmøde.
Strategiplan for det kommende år:

-

5.

Fremlæggelse af budget
for det kommende år

Leder af Idræts- & Fritidssekretariatet Morten Wagner Reynhard
fremlagde en strategiplan for sekretariatets nuværende og
kommende opgaver. Anført i temaer og stikord nedenfor.
- Kurser/temaarrangementer: Folkeoplysningsloven, EU´s
persondataforordning, Netværk for talent- og
eliteidrætsforeninger, Netværk for alle foreninger ift.
erfaringsudveksling
- Samarbejde og koordinering med Greve Kommune: Samarbejde
med bl.a. sundhedsforvaltningen, varetagelse af idræts- og
fritidspuljerne, digitalisering af §18-puljen, Foreningsportalen
eks. ift. skole-/foreningssamarbejde, Samarbejde mellem
foreninger og virksomheder via Aktiv Erhverv Greve
- Partnerskaber: Etablering af partnerskaber med foreninger
primært ift. realisering af områder inden for idræts- og
fritidspolitikken, Facilitetsstrategi, Samarbejde om inklusion af
flygtninge i foreningslivet, Tværfaglige projekter f.eks. ift.
genoptræningsforløb, IFS skal være med til at fremhæve behov
inden for idræts- og fritidslivet
- Arrangementer: Greve Awards, Vidensdeling af andre
konferencer og netværk via nyhedsbreve, Facebook e.l.
- Selvorganiserede, aftenskoler og nye organisationsformer:
Arbejde med kommunikation og synlighed omkring muligheder,
Prospekt ift. Olsbæk Kilen
- Digitalisering og kommunikation: Sociale medier fylder meget og
er en attraktiv platform, Skal dog fortsat være synlig i de trykte
medier, Øget brug af ansøgningsportalen, For nuværende synes
der ikke at være andre bookingsystemer eller foreningsportaler
som kan erstatte det nuværende behov
- Branding af idræt og fritid: Bl.a. gennem videoproduktion op til
Greve Awards, Synlighed via standere og infoskærme
- Fysiske rammer for idræt og fritid: IFS fungerer fint ift. at være
foreningernes vej ind til dialog med bl.a. Teknik & Miljø,
Facilitetsstrategi, Finansiering i samarbejde med fonde
Medlemmernes kommentarer og spørgsmål:
- Hvad kan vi gøre for at idræts- og fritidstilbuddene i Greve
Kommune bliver endnu mere synlige.
IFS forsøger hele tiden at fremme synligheden af tilbud på
idræts- og fritidsområdet. En opgave som er indeholdt i
sekretariatets kommunikationsstrategi.
- Orientering blev taget til efterretning
- Søren Pirmo fremlagde bestyrelsen forslag til budget 2018
- Forslaget til budgettet er med underdeling af nogle poster,
således det mere klart fremgår, hvad pengene skal bruges på.
- En ny medarbejder indgår som udgangspunkt ikke i budgettet.
Har fået tilsagn om midler til ansættelse af ny medarbejder, men
de indgår ikke foreløbig af budgettet. Ansættelse af ny
medarbejder vil ske fra 1. aug. 2018

-

6.
7.
8.

Valg af formand for
bestyrelsen
Valg af revisor og
revisorsuppleant
Eventuelt

-

Budgettet viser et underskud ud fra princippet om, at pengene
skal arbejde i foreningslivet, og på baggrund af unionens
egenkapital på ca. 100.000 kr. iht. 2017-regnskabet.
Budgetforslaget blev godkendt
Knud Høyer blev genvalgt som formand for IFU
Greve Revision blev valgt som revisor for unionen
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant
Afslutningsvist var der spørgsmål til, hvornår og hvordan der skal
ske en evaluering af IFS og den nuværende organisering. Disse
forhold drøftes kvartalsvis mellem IFU´s bestyrelse og Greve
Kommune.

Jan Funk

