Hallernes årlige fællesmøde
Torsdag den 20. august 2020
18.00 – 20.30
Danhostel Hobro (V/Hobro Idrætscenter)
Referat fremgår nederst i dette dokument
Agenda:

18.00: Velkomst og spisning
18.45: Indlæg: Bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens rolle i en selvejende institution.


Indlæg af Idrættens udviklingscenter www.iuce.dk

19.45: Pause
20.00: Valg mv. til hallernes samarbejdsudvalg


Formandens beretning



Forslag til tilføjelser for retningslinjer for samarbejdsudvalget*



Valg til samarbejdsudvalget:

 1 bestyrelsesmedlem større anlæg (nuværende Jens Hyrup) – vælges for 2 år
 1 Bestyrelsesmedlem mindre anlæg (nuværende Ole Mousten) – Vælges for 2 år
 1 inspektør/centerleder større anlæg (nuværende Johnny Wulff) – Vælges for 1 år. (Johnny er
indtrådt i stedet for Poul Søndberg og er derfor formelt ikke valgt på det årlige fællesmøde).
 1 Suppleant (nuværende Leo Poulsen)
20:30: Tak for i dag.

*Fagenheden for Kultur og fritid foreslår enkelte tilføjelser til de nuværende retningslinjer for
samarbejdsudvalget. Tilføjelserne omhandler præcisering af hvordan valg til samarbejdsudvalget skal
håndteres ved opstilling af flere kandidater samt et afsnit om udtrædelse af samarbejdsudvalget i utide.
Herudover foreslås det, at Rosendal Idrætsforum flyttes fra at tilhøre mindre anlæg til større anlæg.
Forslag til ændringer er vedhæftet mail med invitation til mødet. (ændringer er skrevet med rødt i
udkastet).
Bemærk: Samarbejdsudvalget afholder møde den 12. august. Såfremt udvalget har kommentarer til
forslaget vil de således foreligge på årsmødet.

Referat af valg mv. til hallernes samarbejdsudvalg
Formandens beretning:
Jens Hyrup fremlagde udvalgets beretning, som efterfølgende blev godkendt.
Tilføjelser/ændringer til samarbejdsudvalgets retningslinjer:
Der blev besluttet, at valg til udvalget fremover foregår ved at hver fremmødte hal har en stemme og kan
stemme ved alle valg til udvalget. Ved stemmelighed trækkes der lod.
Det blev besluttet, at ved udtrædelse af udvalget i utide går udvalgsposten videre til en person fra den hal
det afgående medlem repræsenterer.
Det blev besluttet der ikke længere vælges en suppleant. (jf. ovenstående beslutning)
Det blev besluttet, at Rosendal Idrætsforum fremover tilhører større anlæg.
Valg til udvalget:
Valgt blev Jens Hyrup (bestyrelse større anlæg) og Leo Poulsen (bestyrelse mindre anlæg)

