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Referat fra repræsentantskabsmøde 
 
i 
 

Halsnæs Idrætsråd 
 
 

Mandag d. 30. marts 2008 kl. 19.30 
i 

Magleblikskolens Konferencerum 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Formanden Per Perschke (PP) bød velkommen og foreslog Flemming Johansen som 
dirigent og Conny Appelquist som referent. 
Begge blev valgt med akklamation. 

 
Dirigenten startede med at konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig. 

 
 

2. Godkendelse af repræsentanter 
16 personer i alt inkl. Henrik Caspersen (Idrætskonsulent) og dirigenten Flemming 
Johansen. 
10 bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleant Henrik Tolstrup. 

 
3. Valg af stemmetællere 

Henrik Caspersen blev forslået og valgt med akklamation. 
 

4. Bestyrelsens beretning 
PP beklagede, at kopieringen af beretningen var blevet med logo for Ølsted IF, 
men oplyste at beretningen ville komme på hjemmesiden, hvor man kan gå 
ind og udskrive fra. 
PP oplæste den omdelte beretning.  

 
 Dirigenten udbad sig evt. bemærkninger til beretningen. 

Beretningen taget til efterretning. 
 
5. Regnskab 

Regnskab er udsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 
 
Overskud på kr. 20.253,50. Vi afholder Idrættens Dag for kommunen, men det 
fremgår ikke af vores regnskab, at det betales af Halsnæs Kommune.  
 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var revideret og underskrevet af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 
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Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 

6. Forelæggelse af budget 
Budgettet fremgår af regnskabet og blev enstemmig godkendt. 
  

7. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet forbliver uændret på kr. 300 – godkendt. 
 

8. Indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag, som sammen med Idrætsrådet forslag er udsendt til 
medlemmerne. 
 
Forslag 1 – fra Frederiksværk Bridge Klub 
Der afholdes et årligt møde mellem Halsnæs Idrætsråd og alle medlemsforeningernes 
formænd eller stedfortrædere. 
 
Forslag 2 – fra Halsnæs Idrætsråd 
§ 8, 2.afsnit foreslås ændret fra Idrætsrådets bestyrelse og repræsentantskabets 
medlemmer har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. 
 
Afsnittet foreslås ændret til: Medlemmer af Idrætsrådets bestyrelse og 
repræsentantskabets deltagere har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. 

  
 Behandling af forslag 1: 

Flemming Johansen (som repræsenterede Frederiksværk Bridge Klub) fremførte, at 
deres forslag ikke var et ønske om tilføjelse i vedtægterne, men ønsker at det kommer 
til at fremgå af referatet, at det er bestyrelsens hensigt at afholde disse møder. 
. 
Per Perschke fremførte, at bestyrelsen gik helt ind for forslaget, og at bestyrelsen vil 
tilstræbe at afholde møder med repræsentanter for klubberne ca. 3 uger før 
dialogmøderne med kommunen. 
Steen Garde fremførte, at det var vigtigt, at klubberne støttede op omkring forslaget 
og deltager aktivt i møderne. 
 
Behandling af forslag 2: 
Forslag 2 blev belyst af dirigenten og kommenteret af Leo Hartvigsen og Steen Garde 
Forslag til ændring af teksten fra Steen Garden til: 
 
Hver forening maximalt har 2 stemmer. 
 
Per Perschke mente, at det var en dårlig ide at bestyrelsen skal følge foreningen. 
Steen Garde kunne godt forstå kommentarerne fra Per Perschke, men man kan 
undlade at stemme. Steen Garde fastholdt forsat, at det er relevant, at hver forening 
kun har 2 stemmer. 
Pelle Dresler fremførte, at Steen Gardes forslag fratog bestyrelsen stemmeretten.  
Per Perschke nævnte, at vi har et valgbarheds problem i vedtægterne, som vi ikke har 
stillet forslag om, dette vil komme næste år. 
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Hundested Volleyball klub fremførte, at når kontingentet er det samme for alle 
klubber, skal alle klubber også have samme antal stemmer. 
  
 
Det udvidede forslag hvor alle foreninger maximalt har 2 stemmer blev sat til 
afstemning - 6 stemmer for 17 stemmer i mod. 
 
Det oprindelige forslag 2 fra Halsnæs Idrætsråd blev herefter vedtaget. 
 

9. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år 
Udgår. 

 
10. Valg af kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige år 

Valg for 2 år af gangen 
Kasserer Leo Hartvigsen er villig til genvalg  
Pelle Dresler villig til genvalg 
Flemming Christensen villig til genvalg  
Peter Christensen ønsker ikke genvalg  
Conny Appelquist villig til genvalg  
 
 Henrik Tolstrup blev forslået – villig til valg. 
 
Leo Hartvigsen, Pelle Dresler, Flemming Christensen, Conny Appelquist og Henrik 
Tolstrup valgt med akklamation 

 
11. Valg af to suppleanter for 1 år. 

Bo Antonsen er villig til genvalg.  
Henrik Tolstrup er valgt til bestyrelsen. Kristen Trap blev forslået - villig til valg. 
 
Bo Antonsen (1. sup.) og Kristen Trap (2. sup.) valgt med akklamation. 
 

12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år. 
Revisor Klaus Jacobsen er villig til genvalg – valgt med akklamation 
Som revisorsuppleant blev  Bente Borup forslået – villig til valg og valgt med 
akklamation 
 

13. Eventuelt 
 
PP beklagede, at han ikke i beretningen havde fået nævnt Kulturelt Samråd, som vi 
har et godt samarbejde med. Formanden Erik Eriksen sidder som repræsentant for 
Kulturelt Samråd i Halsnæs Idrætsråd. Conny Appelquist er vores repræsentant i 
Kulturelt Samråd og deltager i deres møder. 
 
Spørgsmål om hvad aktivitets tilskuddet pr. ung under 25 er i 2009.  
Idrætskonsulenten oplyste at satsen er kr. 268.  
 
Varmt ønske om at få en springgrav i en hal i forbindelse med en evt. 
ombygning/udvidelse. 
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PP oplyste, at det var sådan ønsker, man kunne tage med til Idrætsrådets kommende 
møder med foreningeslederne. 
 
Ønske om aktivitetskalender på hjemmesiden, så alle kan gå ind og orientere sig, hvis 
foreningens formand/postmodtager evt. ikke har givet beskeden videre vedr. møder og 
aktiviteter. 
 
Kristen Trap har sammen med andre jagtforeninger fremsendt forslag til lokalplanen i 
december vedr. Auderød lejren – savner en oplysning fra kommunen, om at det er 
modtaget. 
Henrik Caspersen lover at undersøge sagen, da der ikke har været noget om dette over 
hans bord. 
Kommunen skal fremsende en bekræftelse på modtagelsen af evt. forslag. 
 
 

                      Dirigenten takkede for god ro og orden og oplyste at dagsorden var udtømt. 
 

 
PP bød Henrik Tolstrup velkommen i bestyrelsen og overrakte en gave med tak til 
Peter Christensen for mange års godt samarbejde. 
 

 
 
 
 
Til stede fra foreningerne: 
Ole Andersen Firmaidræt Fr.værk, Arne Jensen og Elin Pedersen GDV Hundested Folkedanser, 
Jan Jacobsen Ølsted Idrætsforening, Lene Halberg HAF løb og motion, Brita Stald og Marianne 
Bek Jensen KSG, Aase Rohde Hundested Vollyball Klub, Carsten Madsen MLI, Kristen Trap 
Frederiksværk Skytteforening, Kaj Bastman og Flemming Hein Frederiksværk Bordtennis klub, 
Arne Larsen AGC Asserbo Golf Club og Jørgen Kolters FFK Frederiksværk Fodbold Klub, 
Flemming Johansen (dirigent) Frederiksværk Bridge Klub 
 
 
Til stede fra Idrætsrådet: 
Per Perschke, Leo Hartvigsen, Flemming Christensen, Conny Appelquist, Lars Schytt Larsen,  
Carsten Corneliussen, Peter Christensen, Henrik Tolstrup, Pelle Dresler, Steen Grade 
 
  
 
Peter Christensen afleverede sin nøgle til ”huset” og nøglen blev videre givet til Henrik Tolstrup. 


