Referat af ordinær generalforsamling for

IDRÆTSSAMVIRKET BRØNDERSLEV
Tirsdag den 26 april 2016 kl. 19,00
I
Brønderslev-Hallen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Søren Krog Jensen blev valgt.
2. Navneopråb og evt. valg af to stemmetællere.
Poul Lønbro og Jens Vejby foretog navneopråb.
Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Formand Svend Erik Trudslev aflagde beretning.
Beretning godkendt.
Beretning vedlagt.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
Poul Lønbro aflagde det reviderede regnskab.
Regnskab godkendt.
Regnskab vedlagt.
5. Indkomne forslag. Herunder fastsættelse af kontingent.
Intet forslag indkommet.
Uændret kontingent.
Godkendt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er formand Svend Erik Trudslev, næstformand Thomas Krog og sekretær Jens Vejby.
Jens Vejby er villig til genvalg.
Svend Erik Trudslev og Thomas Krog. Ønsker ikke genvalg.
Generalforsamlingen foreslog genvalg af Jens Vejby og nyvalg af
Klaus Riis Klæstrup, BI håndbold og Jes Jacob, BI bordtennis.
Begge blev valgt.
Søren Krog Jensen blev valgt til formand.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Generalforsamlingen foreslog valg af Mie Storkborg, Brønderslev Rideklub
og Bjarne Axelsen, Fremad Igel.
Begge blev valgt.

8. Valg af revisor.
Generalforsamlingen foreslog valg af Fleming Kvist.
Blev valgt.
9. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Jens Terkildsen. Villig til genvalg.
Jens Terkildsen genvalgt.
10. Eventuelt.
Poul Lønbro takkede på vegne af bestyrelsen Thomas Krog og Svend Erik Trudslev for et stort
stykke arbejde i ISB,s bestyrelse.
Der var herefter indlæg ved Thomas Krog om idrætspolitik i Brønderslev kommune h.u.
elitepolitik.
Thomas kom ind på at der skulle skabes miljøer for eliten, i stikord kan nævnes
- Idrætsklasser, hvor miljøerne skabes
- Kontakter til fysioterapeuter, diatister m.fl.
- Foreninger, der i forvejen har en elite.
Kommentarer fra salen
- Elitepolitikken må ikke gå ud over bredde idrætten
- Pengene til en elitepolitik kunne evt. tages fra reklamer for Brønderslev kommune, da en
branding af elitesport sandsynlig ville brande Brønderslev kommune bedre (Hobro).
- Politik om belønning for toppræstationer af idrætsudøvere i kommunen.
Konklusion
- Der var begrænset interesse fra foreningerne om at arbejde videre med en elitepolitik.
Klaus R. Klæstrup
Introducerede administrations systemet Conventus og opfordrede foreninger om tage systemet
i brug, da der var mange fordele ved at bruge det. Såfremt der er behov for det, vil der blive
afholdt uddannelse i systemet ved henvendelse til Klaus.
Søren Krog informerede, at bestyrelsen vil konstituere sig umiddelbart efter
generalforsamlingen.

Dirigent.
Søren Krog Jensen.

