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Ordinær generalforsamling Idrætssamvirket Brønderslev
Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 i
Brønderslev Hallernes Aktivitetssal

Der forelå følgende dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Navneopråb og valg af to stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent til Idrætssamvirket
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Ad 1)
Jens Chr. Larsen blev valgt til dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Ad 2)
Poul Lønbro og Klaus Klæstrup valgtes som stemmetællere.
De foretog navneopråb og kunne konstatere at 29 ud af 122 stemmeberettigede var mødt.
Ad 3)
Formand Jes Jacob Christensen aflagde bestyrelsens beretning (se vedhæftede).
Ad 4)
Kasserer Poul Lønbro aflagde det reviderede regnskab for 2021 (se vedhæftede).
Regnskabet udviser et underskud på kr. 35.494. Egenkapitalen er pr. 31/12 2021 på kr. 232.796.
Årets resultat er påvirket af det kontingentfrie år.
Ad 5)
Bestyrelsen foreslog at 2022 også forbliver kontingentfrit. Dette blev vedtaget.
Herudover var der ikke indkommet yderligere forslag.
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Ad 6)
Formand Jes Jacob Christensen ønskede ikke at modtage genvalg.
Der forelå ikke andre formandskandidater. Bestyrelsen bad derfor generalforsamlingen om mandat
til efterfølgende at finde en ny formand. Det ønskede forsamlingen ikke.
Dirigenten fastslog endvidere, at dette også ville være i strid med vedtægterne, idet der står at
formanden skal vælges på generalforsamlingen.
Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling senere.
Klaus Riis Klæstrup, Flemming Kvist og Ib Sørensen blev alle genvalgt for en toårig periode.
Søren Steen ønskede at træde ud uden for tur. I stedet valgtes Randi Villadsen Bækhøj for 1 år.
Bjarne Axelsen og Anders Madsen ønskede ikke genvalg som suppleanter. I stedet blev valgt Steen
Svenningsen og Henrik Lund.

Ad 7)
Per Taagaard blev genvalgt som revisor.
Jens Therkelsen ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant. I stedet valgtes Erik Therkilsen.
Ad 8)
Som følge af den nye tilskudsmodel "Tilskud til foreningslivet" som træder i kraft 1/1 2023, blev
der fra forsamlingen udtrykt ønske om at der kigges på "25 års reglen". Bestyrelsen kunne fortælle
at man er kommet et lille skridt, idet der fremover ydes et tilskud på 5 kr. pr. medlem over 25 år.
Herudover blev der udtrykt bekymring over de stigende energipriser, som i høj grad påvirker
foreningernes økonomi.
Endelig blev en eventuel vedtægtsændring, om valg af formand og kasserer debatteret.
Klaus Klæstrup takkede den afgående formand Jes Jacob Christensen for hans mangeårige virke i
ISB, Jes Jacob fik overrakt tre flasker vin.
Dirigent Jens Chr. Larsen sluttede herefter generalforsamlingen

