Favrskov Idrætssamvirke inviterer
(igen) til årsmøde 2020
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i Hammel ved Hammel
Golfklub*
Anne byder alle velkommen til Årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke.
Så gav hun ordret til Kim Bjerregaard, som vil fortælle lidt om Golfklubben historie.
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Magnus Nielsen. Da der ikke var andre blev han valgt og han takker for
valget.
2. Årsberetning, som fremlægges af bestyrelsen
Anne fremlægger bestyrelsen beretning, hvor kom ind på følgende sager: Guldfesten hvor vi
uddelte Årets Ildsjæl pris, Idrætsmøde i Aalborg, hvor Anne deltog, Robotterne indtog Hammels
fodboldklubber, så var der lidt til noget kritik vi har modtaget, til sidst lidt om Idræts og Fritids
strategi.
Kommentar:
Robotterne: Gert vil rose kommunen for deres arbejde med at ind føre Kridtmaskinerne til
klubberne. De er blevet et stort succes for klubberne.
Steen fra Vellev IF klagede over der kniber lidt med signalerne nogle steder på banen, hvor den
kører.
Magnus havde samme problem på grund af nogle træ.
Kritik:
Gert synes FI ikke er nok på banen omkring bane vedligeholdelse af banerne.
Lars synes det var for dårlig at FI ikke deltog i BYMØDE om budget og andre ting.
Det har skrevet bag ørerne, så vi husker dette til næste gang.
Hinnerup Ride klub foreslog et fælles budgetmøde.
Idræts/Fritids Strategi:
Gert synes at det tage for lang tid med at indføre denne.
Ulla sagde at den er på vej igennem systemet.
Der efter blev den godkendt.
3. Årsregnskab, som fremlægges af bestyrelsen
Kim fremlægger regnskab med et overskud på 4099 kr.
Det blev godkendt.

Det vil blive lagt på vores hjemmeside.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet).
Der var ikke indkommet nogle forslag.
5. Budget og kontingent for det kommende år.
Kim lægger vores budget
Kontingent vil blive uændret i næste år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
På valg er:
Michael Hejlskov Jacobsen (HOG)
Peter Rafn (Hammel GF brydning)
Kim Bjerregaard (Hammel Golfklub)
Alle blev genvalgt
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Leif Sørensen (Søften GF)
Genvalgt
8. Valg af revisorer
På valg er:
Genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant
På valg er:
10. Eventuelt.

Max Hansen
Jørgen Tind

Charlotte Green

Genvalgt

FI gav en øl eller vand til alle.
Idræt projekter vil vi gerne afholde, der var to klubber vidste interessere i dette.
DIF/DGI har åbnet muligheder for at søge økonomiske hjælp.
Ulstrup Badminton er indstillet til en pris i DIF store show.
Nogle klubber fortalte lidt om hvordan det er gået under CORONA tiden og hvordan det går nu.
Magnus takkede af for en stille og roligt Årsmøde. For dette modtog han en gave.

Mødet afsluttes med, at Favrskov Idrætssamvirke uddeler prisen Årets Ildsjæl 2020 i samarbejde
med:

De fem kandidater blev vidst frem og fortalte lidt om hver af dem.
Derefter blev vinderen ud peget.
DET BLEV:
OLE BUCH HENRIKSEN
TEAM FAVRSKOV HÅNDBOLD

Referent

Dirigent

Peter Rafn

Magnus Nielsen

