Referat fra ordinær repræsentantskabsmøde i Idrætscenter Østermarken
d. 3. april 2019 kl. 19 i mødelokalet Pulsen
Formand Heini Haubro bød velkommen
Dagsorden til repræsentantskabsmødet:
1. Registrering af de stemmeberettigede
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
4. Bestyrelsens kommentarer til den udsendte rapport
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af forslag fra medlemmer af repræsentantskabet
7. Forelæggelse af budget for indeværende år samt orientering om det hidtidige forløb
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 5
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Referat:
1. Registrering af de stemmeberettigede
• Fremmødte stemmeberettigede:
o Aars Gymnastikforening: Bente Hald
o Aars Håndboldklub: Søren Farsinsen, Søren Olsen
o Aars Bryderklub: Flemming Stuhr, Gitte Kragh Jensen
o VØ 91: Linda Christensen
• Yderligere fremmødte:
o Aars Håndboldklub: Gert Kristensen, Allan Mølgaard
o Aars Badmintonklub: Morten Birk, Lukas Helligsø
o Fitness IØ: Henning Jensen, Line Hansen
o Jens Larsen
o Bestyrelsen I IØ: Heini Haubro, Birgit Jakobsen, Kurt Jensen, Chris
Bindslev, Jesper Fløj Svendsen, Peter Otto Yde Thomsen, Signe Nøhr
o Centerleder Johnny Wulff Andersen
2. Valg af stemmetællere og dirigent
• Peter Otto Yde Thomsen og Chris Bindslev blev foreslået og valgt som
stemmetællere
• Per Farsinsen blev foreslået og valgt som dirigent
o Dirigenten gennemgik derefter vedtægterne og konstaterede, at
indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
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Derudover blev det nævnt, at centerlederen Johnny Wulff Andersen ville
gennemgå kommentarer til årsrapport under pkt. 4

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
• Formand Heini Haubro fremlagde bestyrelsens beretning (se hele beretningen i
vedhæftet bilag)
o Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt, med følgende
opklarende spørgsmål eller bemærkninger:
- Den fremtidige fuldtidsmedarbejder skal måske varetage driften af
caféen, men at dette ikke er besluttet endnu. Det betyder dog ikke, at
der er planer om, at caféen lukker.
o I den forbindelsen blev der fra flere brugere tilkendegivet
ønsket om at have caféen i IØ.
- Aars Håndboldklub nævnte, at det er dejligt, at der er liv i hele IØ med
mange forskellige aktiviteter, men at der stadig er mangel på halvtid.
Aars Håndboldklub er klar til at indgå et i positivt samarbejde omkring
udnyttelse af timer i IØ
- Der er fra kommunens side lige nu interesse omkring udnyttelsen af
alle haller i VHK.
4. Bestyrelsens kommentarer til den udsendte rapport
• Der er overskredet en frist i forbindelse med indbetaling af moms, dette har givet
en kommentar. Dette forhold er bragt i orden og momsen er betalt.
• Nettoomsætning på 4.229.919 kr. i 2018 mod 3.835.535 kr. i 2017
• Lejeindtægter fra klubber og andre er steget
• Caféen giver i år et underskud på 128.267 kr.
• Fitness giver i år et overskud på omkring 38.781 kr. mod et underskud på 60.806
kr. i 2017. Dette skyldes bl.a. et stigende antal medlemmer
• Et fald i lønomkostninger - bl.a. pga. udlicitering af rengøringsopgaver
• Årets resultat: 558.285 kr. mod 75.717 kr. i 2017
• Egenkapital på 2.363.563 kr., inklusiv årets resultat
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
• Forslag om ændring af vedtægternes § 5 vedrørende konstituering af bestyrelsen,
så formanden fremover også kan vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne med
særlige kompetencer og ikke kun blandt de foreningsvalgte repræsentanter.
o Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden afstemning
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6. Behandling af forslag fra medlemmer af repræsentantskabet
• Ingen indkomne forslag
7. Forelæggelse af budget for indeværende år samt orientering om det hidtidige forløb
• Budgettet blev fremlagt og taget til efterretning
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 5
• På valg:
o Heini Haubro (ikke villig til genvalg) og Jesper Fløj Svendsen (villig til
genvalg)
• Gert Kristensen blev foreslået som kandidat
• Jesper Fløj Svendsen og Gert Kristensen blev valgt til bestyrelsen
9. Valg af revisor
• Der indstilles til genvalg af Beierholm
o Genvalg af Beierholm
10. Eventuelt
a. Birgit Jakobsen orienterede om, at Heini Haubro og Peter Otto Yde Thomsen har
valgt at udtræde af bestyrelsen. Hun takkede for deres mangeårige indsats og det
gode samarbejde.

Aars d. 3. april 2019
Referent
_____________________________
Signe Nøhr

Dirigent
_____________________________
Per Farsinsen
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