
Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. marts
2010 kl. 19 i Birkerød Idrætscenter - Glassalen.

Deltagere:
Følgende 16 klubber var repræsenteret:
Birkerød Aktive Seniorer (1repr.), Vedbæk Badminton Klub (1 repr), BTK Vedbæk
Bordtennis (1 repr), Skjold Birkerød Fodbold (2 repr), SNIK Gymnastik (2 repr),
Birkerød Håndbold Klub (1 repr) Birkerød Judo og Jui Jitsu Klub (2 repr.), Holte Kano-
og Kajakklub (1 repr), Nærum Kroketklub (2 repr.), Birkerøddernes Løbeklub (2 repr.),
Orienteringsklubben Øst Birkerød (1 repr), Søllerød Orienteringsklub (1 repr), Holte
Roklub (1 repr.), Vedbæk Sejlklub (1 repr), Rudersdal Sportsdanserforening (1 repr),
Birkerød Svømmeklub (1 repr), Birkerød Tennis og Squash Klub (1 repr).
Fra RI´s bestyrelse deltog Jørn P. Madsen, Jan Magnussen, Erik Olsen og Birthe Matzen
Bech. Der var afbud fra Jan Gudnitz, Jørgen H. Spliid og Jens Henrik Tiemroth.
Som særligt inviterede fra Rudersdal Kommune deltog Bo Eriksen og Tove Melson fra
Kultur og Fritid.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden Jørn P. Madsen byder velkommen. Jean Becker foreslås som dirigent og
Birthe Matzen Bech som referent og de vælges.
Jean Becker byder velkommen, takker for valget og konstaterer at årsmødet er indkaldt i
rette tid i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning inkl. Handlingsplan for det kommende år
Formanden Jørn P. Madsen talte over bestyrelsens årsberetning og udstak linier og
visioner for det kommende års arbejde. Se bilag
Bjørn Christau Holte Roklub. Stiller spørgsmål til elitestøtten og vil kraftigt anbefale at
der gives en reel og solid støtte. Der er ikke midler til boblerne. Bjørn mener, at det er op
til den enkelte eliteklub at fondrace. Han håber at det lykkes at få elitestøtten op på højere
og mere tidssvarende niveau.
Formanden svarer at hvis Team Rudersdal kan øge støtten, så vil kommunen måske gøre
det samme
Ellis Sommer OK Øst kommenterer, at det er dyrt for den enkelte klub at have
eliteudøvere.
Bjarne Bech Skold Birkerød Fodbold siger at der kun er en vis pose penge og at man i
den sammenhæng ikke må glemme breddeidrætten.
Lars Engelberth Birkerød Håndbold spørger hvorfor vi kun har fat i 64 klubber ud af 148
Fortsætter med at kommentere, at man som kommune måske skulle se sig om efter
samarbejde med andre kommuner f.eks. Team Nordsjælland

3. Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af desharge
Kassereren Erik Olsen fremlagde resultatopgørelsen. Der var ingen uddybende
spørgsmål.

4. Indkomne forslag



 Forslag til vedtægtsændringer
Der er ingen indvendinger til vedtægtsændringerne der gennemgås af dirigenten, hvorfor
de vedtages af generalforsamlingen.

5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren Erik Olsen gennemgår næste års budget.
Kontingentet fastholdes med 400 kr. for klubber med under 100 medlemmer og 600 kr.
for klubber over 100 medlemmer.
Bjørn Christau driller ved at opfordre til at indskrive de kommende nye medlemmer i
budgettet.

6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år
Formanden Jørn P. Madsen genvælges
Jørgen H. Spliid og Jens Henrik Tiemroth ønsker ikke genvalg. Birthe Matzen Bech er
villig til genvalg.
Lars Engelberth fra Birkerød Håndbold Klub præsenterer sig som kandidat og Jørn
præsenterer Karen Bonnesen fra Holte Volley
De tre kandidater godkendes og hermed er den nye bestyrelse valgt.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Jørn foreslår Ellis Sommer OK Øst og Ejvind Christensen fra Skjold Fodbold melder sig
som suppleant

8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter
Revisor Jesper Schønning genvælges og som suppleanter Bjarne Bech fra Skjold Fodbold
og Bjørn Christau fra Holte Roklub

9. Eventuelt
Tove Melson opfordrer foreningerne til at huske at melde adresse ændringer hos hende
også.
Dirigenten takker for god ro og orden
Ligeledes gør formanden og der serveres en let buffet


