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Referat af Repræsentantskabsmøde 
 
Dato:  28. februar 2019 
 
Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 

8930 Randers NØ. 
 
 
Deltagere, bestyrelsen: Jette Husum  RgF 

Erik Højholdt  Kristrup Boldklub 
Sten Bendtsen Faarup-Sønderbæk IF 
Lars W. Knudsen Randers Freja 
Henning Jeppesen SIF Assentoft 
Torben Hansen Randers Frejas Old Boys  
René Skjøde Andersen Randers Freja (Referent) 

 
Deltagere, medlemmer: Søren Møller  Aktiv 92 

Jens Peter Johannesen Dronningborg Boldklub 
Brian Carlsen  Dronningborg Boldklub 
Jim Jeppesen  Helsted Fremad IF 
Allan Kobstrup Hornbæk IF 
Sanne Andersen IF Fjorden 
Karl-Henrik Svendsen Kristrup Boldklub KB1908 
Jens Grimstrup Larsen Purhus IF 
Hans Mikkelstrup Purhus IF 
Jørgen Schmidt Randers Cykleklub af 1910  
Knud Lynge  Randers Cykleklub af 1910  
Per Kragelund  Randers Cykleklub af 1910 
Henrik Jensen Randers Freja Håndbold 
Cathrine Lydorf Clausen RgF 
Peter Schønning RgF 
Dorthe Rasmussen RgF 
Jytte Hede  Randers KFUM Fodbold 
Vibeke Christensen Randers Roklub 
Ann Holmgrün Spentrup IF 
Lene Bak  Vorup FB Gymnastik 
Finn Christiansen Vorup FB Hovedafdelingen 
Finn Madsen  Vorup FB Hovedafdelingen 
Stig Vestergaard Vorup FB Hovedafdelingen 
Inge Rønne  Vorup FB Hovedafdelingen 
Hans Jørgen Larsen Værum GF 
 
 

SIKR æresmedlemmer Jørn Primby 
Lars Kronborg 
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SIKR's Idrætsfond Ole Ditlev  Vorup FB 
  Hans Olav Christensen Randers Atlet Klub 

Jørgen Melker Nielsen Randers Freja Atletik 
 
 
Sundheds- idræts- og kulturudvalget 
  Louise Høeg (V) Formand 

Karen Lagoni (A) Næstformand 
Christina Kjærgård (V) 
Susanne Nielsen (O) 
Pia Moldt (A) 
 

Randers kommune Erik Mouritsen Direktør for sundhed, kultur og ældre 
Randers kommune Claus Engstrup Kultur- og fritidschef 
Randers kommune Jesper Jakobsen Konsulent 
 
 
Dirigent   Henning Christensen 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning (inklusiv Idrætsfondens) 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse (inklusiv Idrætsfondens) 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen (inklusiv Idrætsfondens) 

a. Formanden samt 2-3 medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år for to år ad gangen 
b. Kassereren samt 1-2 medlemmer af bestyrelsen vælges i lige år for to år ad gangen 
c. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år 

7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 
 
Velkomst 
SIKR’s formand René Skjøde Andersen bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog Henning Christensen, som blev enstemmigt valgt. 
Henning Christensen takkede for valget og startede med at konstatere, at 
repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet ifølge de gældende vedtægter for Samvirkende 
Idræts-Klubber Randers (SIKR). 
Henning Christensen oplyste, at René Skjøde Andersen (og Torben Hansen) ville tage referat. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formand René Skjøde Andersen fremlagde bestyrelsens fyldige beretning, der inkluderede en kort 
omtale af SIKR’s idrætsfond. 
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Den fulde skriftlige beretning var tidligere fremsendt pr. mail til alle medlemsklubber og en 
PowerPoint præsentation indeholdende beretningen, valghandlingen og information givet under 
evt. vil kunne findes på SIKR hjemmeside. 
http://www.sikr.dk/img/1/Bestyrelsens_beretning_2018.pdf  
 
Herefter lagde dirigenten op til debat af bestyrelsens beretning. 

Jette Husum, RGF, bad repræsentantskabet om at pålægge bestyrelsen at arbejde med 
differentierede kontingentsatser, idet små foreninger, som Jette har kontaktet i forbindelse med 
medlemshvervning, anfører, at de ikke har råd til at være medlem. 

Lars W. Knudsen, Randers Freja Fodbold, talte imod differentieret kontingent, idet han mente, at 
500 kroner er så lille et beløb, at alle kan deltage. 

René Skjøde Andersen efterlyste en meningstilkendegivelse. 

Peter Schøning, RGF, talte imod Lars W. Knudsens holdning. 

Bestyrelsen skal undersøge muligheder for og konsekvenser af differentieret kontingent! 

Peter Schøning bad om, at politikere meldte rent ud vedrørende en ny hal i Dronningborg. 

Jørgen Schmidt, RC1910, efterlyste højere prioritering af eliteidrætten i beretningen. 

Torben Hansen, Freja’s Old Boys, fortalte, at bestyrelsen havde fravalgt at medtage nylige 
nedskæringer på eliteområdet i beretningen, da de er foretaget i 2019. 

Peter Schøning opfordrede fondsbestyrelsen til at ændre regler for ansøgning. Hvorfor søge efter 
aktiviteten er afholdt? 

Sten Bendtsen, FSI, som sidder i fondsbestyrelsen, sagde, at bestyrelsen kan revurdere.  

Erik Højholdt, KB, præciserede, at man kan søge før aktiviteten, og få udbetalt efterfølgende mod 
fremsendelse af bilag. 

Peter Schøning henviste til skema på hjemmeside. 

Konklusionen blev, at fondens bestyrelse tager skemaet op til revision. 

Hans Jørgen Larsen, Værum IF, undrede sig over de små udbetalinger fra fonden. 

Dirigenten konkluderede herefter, at beretningen blev taget til efterretning. 

Herefter suspenderede dirigenten repræsentantskabsmødet og der blev afholdt en 20 minutters 
pause hvor det var muligt at indtage en sandwich og en kop kaffe eller en vand! 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse 
Kasserer Erik Højholdt fremlagde SIKRs reviderede årsrapport for 2018. 
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Årets resultat: 17.049 kroner 
Egenkapital ved årets udgang: 375.784. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Erik Højholdt fremlagde herefter Budget 2019, der udviser et underskud på 25.600 kroner. 
 
Søren Møller spurgte, om budgettet ”binder”. 
 
Lars W. Knudsen kommenterede, at det kun binder derhen, at bestyrelsen stiller til ansvar på 
næstkommende generalforsamling. 
 
Ann Holmgrün, Spentrup IF, spurgte om budgetterede udgifter til hjemmeside. 
 
René Skjøde Andersen forklarede de planlagte udgifter som skyldtes ønsket om en ekstraindsats 
på kommunikationsområdet og en modernisering af hjemmesiden, så den kan tilgås fornuftigt fra 
smartphones og tablets. 
 
Herefter blev Budget 2018 godkendt. 
 
Efterfølgende gennemgik Erik Højholdt SIKRs Idrætsfonds regnskab for 2018 til orientering. 
Resultat 2018 blev et underskud på 2.865 kroner, hvorefter formuen er 452.292 kroner.    
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 500 kroner om året for hver forening. 
Forslaget blev godkendt. 
Bestyrelsen vil dog som ”pålagt” under beretningen frem til næste års repræsentantskabsmøde 
undersøge mulighederne for og konsekvenser af differentieret kontingent! 
 
5. Indkomne forslag 
Fra SIKR bestyrelsen var der modtaget følgende forslag om vedtægtsændring. 
 
§ 6. Repræsentantskabet Repræsentantskabet 

er SIKR’s øverste myndighed og 
har med de indskrænkninger, 
som disse vedtægter foreskriver, 
den 
………   ……… 
Den endelige dagsorden,  Den endelige dagsorden,  
skriftlig beretning, det   skriftlig beretning, det 
reviderede årsregnskab samt  reviderede årsregnskab samt  
indkomne forslag skal være indkomne forslag skal være 
medlemsforeningerne i hænde medlemsforeningerne i hænde 
senest en uge før  senest en uge før 
repræsentantskabsmødet.  repræsentantskabsmødet. 
……..   …….. 
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René Skjøde Andersen begrundede bestyrelsens forslag. 
 
Peter Schøning efterlyste (papir)regnskaber ved bordene.  
Erik Højholdt fremhævede, at regnskaber havde været fremlagt ved indgangen før mødet. 
 
Forslaget blev herefter énstemmigt vedtaget. 
 
6. Valg 
 
Valg til bestyrelsen 
 
a) Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 

Valg af formand:  René Skjøde Andersen  villig til genvalg 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Sten Bendtsen, Faarup-Sønderbæk IF villig til genvalg 

Lars W. Knudsen, Randers Freja villig til genvalg 
Torben Hansen, Randers Freja Old Boys villig til genvalg 

 
René Skjøde Andersen, Randers Freja blev genvalgt som formand og de tre menige 
bestyrelsesmedlemmer, Sten Bendtsen, Lars W. Knudsen og Torben Hansen, Randers Freja Old 
Boys blev alle genvalgt. 
 
Kasserer Erik Højholdt, og bestyrelsesmedlemmerne Jette Husum og Henning Jeppesen blev 
valgt i 2018 for 2 år. 
 

Suppleanter 
b) 2 suppleanter til bestyrelsen for et år 

På valg   René Bauer, Dronningborg Boldklub villig til genvalg 
Steffen Amdi Pedersen, Bjerregrav IF villig til genvalg 
 

Som suppleanter til bestyrelsen for et år blev René Bauer, Dronningborg Boldklub og Steffen 
Amdi Pedersen, Bjerregrav IF begge genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.  
 

Valg til Idrætsfonden 
c) Som der er præcedens for, bliver der i forbindelse med Repræsentantskabsmødet afholdt valg 

til SIKR’s Idrætsfond. 
 
Ifølge vedtægterne: 
 
§ 3 Styrelse 
Idrætsfonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der skal være myndige. 
SIKR vælger 3 medlemmer af sin bestyrelse. 
SIKR's repræsentantskab vælger 3 medlemmer. De repræsentantskabsvalgte medlemmer 
vælges for 2 år ad gangen. 
Der vælges i lige år 1 medlem, og i ulige år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 
Fondsstyrelsen konstituerer sig selv. 
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I forbindelse med valget til fonden i 2019 var følgende på valg: 
På valg for 2 år.  Ole Ditlev, Vorup FB ønskede ikke genvalg 

   Hans Olav Christensen villig til genvalg 
 
Til fondsbestyrelsen blev Hans Mogensen, Kristrup Boldklub valgt i stedet for Ole Ditlev, Vorup 
FB og Hans Olav Christensen, RAC blev genvalgt for en ny toårig periode. 
 
Jørgen Nielsen blev valgt i 2018 for en toårig periode. 

 
7. Valg af revisorer 
1 revisor vælges i ulige år for to år ad gangen. 
1 revisor vælges i lige år for to år ad gangen. 
 
På valg  Jørgen Schmidt, Randers Cykleklub af 1910 villig til genvalg 
 
Jørgen Schmidt, Randers Cykleklub af 1910 blev genvalgt for en ny 2. årig periode. 
 
Jens Peter Johannesen, Dronningborg Boldklub blev valgt i 2018 for 2 år. 
 
8. Eventuelt 
Erik Mouritsen, direktør for Sundhed Idræt og Kultur i Randers Kommune, tog ordet. 
Han takkede for indbydelsen og understregede, at Randers Kommune ser SIKR som en vigtig 
partner. 
Han takkede for en fyldig beretning. 
Han stillede det retoriske spørgsmål, hvorfor vi ikke altid ”arbejder på sikker grund”, som man 
gjorde i gamle dage, men syntes også, at det er godt, at tiderne er ændret og at der arbejdes mere 
agilt. Dette giver stort engagement fra og involvering af klubber, der arbejder med projekter. 
Erik Mouritsen forklarede årsagen til den lukkede proces omkring Idrætscenter Vest, som havde 
udgangspunkt i styringsloven. 
EM mente, at Randers Kommune er langt over 100 kroner per borger om året i investering i 
idrætsfaciliteter og fremhævede en række nye spændende projekter: BMX anlæg, Udvidelse af 
Langvang med AK Frem som ny indflytter, parcour-anlæg på Tronholmen, hvor der har været 
delfinansiering via fondsmidler, og nye søsportsidrætsgrene. 
Erik Mouritsen udtalte, at W&W ikke er en gøgeunge i budgettet, idet midlerne ikke tages fra SIK-
udvalgets budget. (SIKR bemærkning, men de fremgår af forvaltningens økonomiske oversigt). 
Erik Mouritsen mente, at det var politisk utænkeligt med et Dronningborg uden en hal, og så frem 
til, at politikerne skal lave en 10-års investeringsplan. 
 
Peter Schøning forklarede, at halprojekterne var skåret til af brugerne. 
 
Jens Peter Johannesen, DB, undrede sig over, at SIKR undrede sig over prisen. 

Lars W. Knudsen fremførte, at han mente, at billigste alternativ på 82 mio. kroner var for dyrt og 
henviste til proceduren, som blev anvendt ved bygning af det nye Randers Stadion. 
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Jette Husum fortalte om broen Randers og organisationens samarbejde med Børnenes Kontor og 
Red Barnet. Hun bad klubber, der får henvendelse om medlemskab til de udsatte børn til 
reducerede priser, om ” at tage godt imod”. 
 
René Skjøde Andersen bad repræsentantskabet udtrykke en holdning til, hvorvidt et siddende 
bestyrelsesmedlem i SIKR kunne tildeles hæderspriser. 
 
Peter Schøning mente, at det kunne man godt, og nævnte et eksempel fra ”gamle dage”, hvor en 
person ventede alt for længe på at få en velfortjent pris. 
 
René Skjøde Andersen takkede Ole Ditlev for hans mangeårige indsats i samvirket og overrakte 
likvide midler. 
 
Herefter afsluttede dirigenten og formanden repræsentantskabsmødet. 
 
Efter repræsentantskabsmødet informerede Jesper Jakobsen kort om ”Bevæg dig for livet” 
visionsaftalen, som han skal være koordinator for. Præsentationen kan ses ved af følge 
efterfølgende link http://www.sikr.dk/img/1/Bevaeg_dig_for_livet_Randers.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Randers den 7. marts 2019 
 
 
 
        _____________________________                                       ______________________________ 
 Henning Christensen   René Skjøde Andersen 
 Dirigent    Referent 
 
 
 
 
 

http://www.sikr.dk/img/1/Bevaeg_dig_for_livet_Randers.pdf

