Referat af ekstraordinær generalforsamling
mandag den 30. september kl. 19.00 i Parkhallen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt

1. Bestyrelsen havde foreslået
A. Bente Karlsen som Dirigent
B. Tina Knudsen som Referent
C. Tina Knudsen, Birgit Ebbesen, Bo Hegelund, Hans Kristensen, Søren Skjold og
Berit Nørgård som Stemmetællere
Alle enstemmigt valgt
2. Bestyrelsens beretning
Margit Vestbjerg redegjorde for årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling.
På trods af mange gode viljer, er det ikke lykkedes den siddende bestyrelse at finde et
samarbejdsklima som var IFA værdigt. Bestyrelsen valgte at trække sig, og indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, som handlede om at få valgt en ny bestyrelse som kan
samarbejde.
Den helt store knast har været hvilket landsforbund IFA som ny forening skal tilslutte sig.
DFIF eller DGI.
På bestyrelsesmødet den 27. maj, besluttede et flertal i bestyrelsen, at IFA skulle tilslutte sig
DFIF.
Derefter blev der åbnet for spørgsmål og debat.


Hvad er tilskuddet fra Kolding Kommune?
o 2019 391.011
o 2020 233.000



Hvordan er de organiseret i Fredericia og vejle?
o Birgit forklarer, at de der er anderledes organiseret, da de får midler fra Idræt for
sindslidende, og der bygges mere på frivillige instruktører.



Der blev spurgt til rygter om uro – hvad er der sket?

Margit forklarer, at der har været uenighed om hvilket forbund IFA skulle være med i,
og at der har været et problematisk arbejdsmiljø, så det ikke har været muligt at
samarbejde.
Derefter brød dirigenten ind, og foreslog at der blev gået videre til afstemningen, og hvis
der var flere spørgsmål, kunne de stilles under eventuelt.
3. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse
Der var 9 kandidater
Anett Bülov
Bent Ginnerskov Jensen
Britta Christensen
Henning Nielsen
Kai Kjær
Karen Sloth Christensen
Margit Vestbjerg
Peter Giødesen
Poul Erik Buchhave
Der blev spurgt om der var flere der havde lyst til at stille op?
Det var der ikke.
Der var 272 stemmeberettigede og 84 fuldmagter.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
2 vælges frem til generalforsamlingen i 2020
3 vælges frem til generalforsamlingen i 2021
Valgets resultat:
Margit Vestbjerg
Bent Ginnerskov
Henning Nielsen
Poul Erik Buchhave
Kai Kjær

284 – valgt frem til 2021
283 – valgt frem til 2021
237 – valgt frem til 2021
234 – valgt frem til 2020
163 – valgt frem til 2020

Britta Christensen
Karen Sloth Christensen
Anett Bülov
Peter Giødesen

126
118
102
37

Afgivne stemmer

356 – hvoraf 5 var blanke

Derefter var der valg til 2 suppleanter
Anett Bülov
Britta Christensen
Karen Sloth Christensen
Peter Giødesen

Valgets resultat:
Anett Bülov
Karen Sloth Christensen

192 – valgt frem til 2020
169 – valgt frem til 2020

Britta Christensen
Peter Giødesen

158
66

Afgivne stemmer

343 – heraf 16 blanke/ugyldige

5. Eventuelt
Der blev spurgt til instruktørenes arbejdstid.
Birgit forklarede at man som instruktør har mange andre opgaver end at undervise, så man
kan som udenforstående ikke læse af programmet, hvor mange timer hver enkelt instruktør
arbejder.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, og hævede mødet.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig son følger:
Bent Ginnerskov Jensen
Kai Kjær
Poul Erik Buchhave
Margit Vestbjerg
Henning Nielsen

Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Underskrifter

Bente Karlsen, Dirigent

Tina Knudsen, Referent

Margit Vestbjerg, fungerende bestyrelse Anett Bülov, fungerende bestyrelse

