Referat af Repræsentantskabsmøde
Torsdag, den 28. marts 2019 kl. 19.00
Forum Horsens lounge
Pkt. 1
Stemmeregistrering
7 foreninger er repræsenteret.

Pkt. 2
Valg af dirigent
Bjørn Ravn fra Horsens Tennisklub blev enstemmingt valgt
Bjørn kunne konstatere Repræsentantskabsmødet som værende både lovligt varslet
(minimum 3 uger før, den 7. marts 2019) samt beslutningsdygtig (afholdt inden udgangen
af marts).

Pkt. 3
Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
Beretning aflagt ved Sport Horsens formand Line Læsøe.
Kræmmermarkedet gik strygende, høj sol, flot overskud
Kassererrollen - vi har haft samme kasserer som Torsted IF. Hun er på ekstraordinært
bestyrelsesmøde blevet ekskluderet af Sport Horsens’ bestyrelse. Regnskabet er
gennemgået og her er intet at komme efter.
Bevæg dig for livet – fyldt i 1½ år. forventer underskrevet aftale om forløb i maj måned, pt.
til høring.
Udviklingsforløb – internt i Sport Horsens via DGI. Pt brugerbestyrelsen for mange
ressourcer på Kræmmermarkedet, Halreklame, Idrætsarkiv og idrætsklinik. Det at drifte, er
Ikke det vi egentlig vil for fremtiden.
Ønsker for fremtiden = Sparing & Udvikling lokalt ud mod Jer foreninger, samt talerør
overfor Horsens Kommune & promovering for & Jer som medlemsklubber
Dette kræver struktur ændringer – herunder vedtægtsændringer
Så der indkaldes i efteråret til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Driftsopgaverne i dag – skal ikke lukkes, men drives videre øvrige steder

Pkt. 4
Regnskab fremlæggelse til godkendelse
Gennemgået af Line Læsøe i fravær af kasserer
Indtægter: Væsentlig ændring er ”Andet” – en klub der sidste år lukkede og sendte deres
reserver til SH
Udgifter: Klinikken koster stadig at drive, samt ekstraomkostning til udviklingsforløb
Lille underskud

Sport Horsens – Godsbanegade 7, st. tv. – 8700 Horsens – tlf. 75626820 – mail@sporthorsens.dk

Pkt. 5
Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer hertil.
Fortsætter med
 Minimum kr. 600
 Makimim kr. 6.000
 Pr. medlem kr. 6,00

Pkt. 6
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 7
Valg af bestyrelse & to suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer
Kasserer – Birgit Christiansen vælges enstemmigt
Hans Madsen – villig til genvalg
Gunner Knudsen - villig til genvalg
Sanna Bernhardt – villig til genvalg
Bestyrelsessuppleanter
2 stk.
Ingen meldt og dermed ingen valgt

Pkt. 8
Valg af revisor og revisorsuppleant
Børge Jørgensen– villig til genvalg
Bent Skov – villig til genvalg
Begge genvalgt
En revisorsuppleant
Birgit Christiansen stopper da hun bliver kasserer
Enighed om at der køres uden suppleant frem til det ekstra ordinære møde i september

Pkt. 9
Eventuelt
Her blev ikke bragt noget op.
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