
IFU's repræsentantskabsmøde 31. maj 2022 

Referat 

Deltagere: Idrætsrådet: Hans Barlach, Sussie Busk Hansen, Pauli Christensen, Peter 

Roslev, Jesper Svensson, Camilla Brasck Andersen, Knud Høyer og Charlotte 

Levin Pedersen 

1. 

2. 

3. 

4. 

Fritidsrådet: Ernst Seiling Olsen, Lone Rytter Holm, Freddy Christensen, Huda 

AI-Kazweni, Leif Jørgensen og Carsten Sørensen 

Valg af dirigent 

Greve Kommune: Tabita Sonne-Dalsø (Dirigent) 

IFS: Morten Wagner Reynhard, Christine Lumby og Camilla Krabbe 

Stephensen 

Beslutning: 

Bestyrelsen indstillede Tabita Sonne-Dalsø som dirigent. 

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt Tabita som dirigent. 

Tabita gennemgik at formalia var udsendt rettidigt i forhold til 

vedtægterne. Dog var punkt 6. ved en fejl ikke med i den første 

udsendelse, men at det dog var blevet rettet hurtigst muligt og at 

repræsentantskabet var blevet gjort opmærksomme på dette via 

mødeindkaldelsen samt på selve repræsentantskabsmødet. 

Repræsentantskabet godkendte herefter dagsordenen. 

Bestyrelsens beretning Beslutning: 

Knud Høyer gennemgik bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

Det reviderede regnskab Beslutning: 

Blev godkendt 

Indkomne forslag Beslutning: 

Strategiplanen for det kommende år blev godkendt og 

repræsentantskabet kom med flere positive og konstruktive inputs. 

Disse vil bestyrelsen og IFS arbejde videre med i forhold til 

indsatserne i strategiplanen. 

Der var følgende tema: 

• IFS skulle være mere synlige over for foreningerne .

• Gode projekter bør bredes ud, gøres mere

vedvarende og bæredygtige.

• Fællesskabets rød tråd - samle de foreninger der

har samme interesser.

• Fundraising - fælles fundraising på større projekter .
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• Facilitetsstrategien skal afstemmes politisk inden

der bruges en masse kræfter på det.

• Frivillighed er foreningernes store udfordring

Vedtægtsændring: 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt jf. §6.6 

med tilføjelsen "Bestyrelsen kan ikke optage lån eller indgå 

leasingaftaler." 

5. Fremlæggelse af budget for Beslutning: 

det kommende år Repræsentantskabet godkendte bestyrelsen forslag til budgettet. 

Det bemærkes at repræsentantskabet gav bestyrelsen mandat til at 

vurdere og prioritere hvordan de afsatte 100.000 kr. mest optimalt, 

kan anvendes til at synliggøre og udvikle foreningslivet. 

6. Valg af formand Beslutning: 

Den nuværende formand, Knud Høyer blev enstemmigt indstillet 

som formand igen i en ny periode på 4 år. (samme periode som 

Byrådet er valgt). Indstillingen skal godkendes af KFU. 

7 Valg af revisor Beslutning: 

Repræsentantskabet gav opbakning til bestyrelsens indstilling og 

genvalgte derfor foreningens nuværende revisor, Frank Eliasson fra 

Greve Strands Revision. 

8. Eventuelt -

Mødet slut 20:07 

Underskrifter 

�3/G- 2-i

(f�(pd[� 
Dirigent 

Tabita Sonne-Dalsø 
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