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torsdag d. 25. april 2019.  
 
 

REGIONSGENERALFORSAMLING 2019 - Referat 
 
 

Dato: 25. april 2019 

Tidspunkt: kl. 19.15  

Der indledtes med spisning kl. 18.30 (stegt flæsk med persillesovs) 

Lokalitet: Elbo-hallen, Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia 
 
 
 

Dagsorden for Regionsgeneralforsamlingen: 
 

1. Valg af dirigent  

Peter Rasmussen blev valgt. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden   

Blev godkendt af alle.  

 

3. Beretninger   

Indledningsvis skal nævnes, at Regionens årsrapport kan findes på 
regionens hjemmeside, hvor alle beretninger kan genlæses.  

 

a. Formandens beretning 

Jørn Tang holdte formandens beretning. Der var ingen 

kommentarer hertil.  

 

b. Regionens udvalgsberetninger  

1) Krolfudvalget   

Ny Formand for krolfudvalget, Helmuth, holdte krolfudvalgets 

beretning, på vegne af Heine Sørensen. Kommentar hertil var, at 

hjemmesiden skal opdateres ift. nyt krolfudvalg for 2019.  

 
2) Seniorudvalget  

Formand, Jørn Tang, holdte seniorudvalgets beretning. Der var 

ingen kommentarer hertil.  

 



 

3) Studieboldudvalget 

Bestyrelsesmedlem, Sebastian Knudsen, holdte 

Studieboldudvalgets beretning. Der blev spurgt ind til antal spillere 

på banen, hvor svaret var, at der spilles 5 mod 5 på banen og op 

til tre udskiftere.  

 

4) MTB-udvalget 

Bestyrelsesmedlem, Jørn Bjarning, holdt MTB-udvalgets beretning. 
Kirsten Bay, repræsentant fra Faaborg Ski og Motion, uddybede 

den positive effekt af DAI MTB’s arrangementer, hvor man får 

mulighed for at se forskellige områder, man ellers ikke havde 

tilknytning til.  

 

4. Regnskab  

Indledningsvis skal nævnes, at regnskabet kan ses i regionens 

årsrapport, der fremgår på regionens hjemmeside.  

Palle Thomsen, der har hjulpet regionen med kasserer funktionen 

gennemgik regnskabet. Indledningsvis fortalte Palle Thomsen, at 

regnskabet var godkendt af forbundets revisor. 

 
Indtægter for regionen i 2018 var: 74.487,91 Kr. 

Udgifter for regionen i 2019 var: 69.577,38 Kr. 

Dette gav regionen et overskud på: 4.910,53 Kr. 

Regionen har samlet passiver primo 2018: 230.748 Kr. 

 

Regionen har en solid økonomi, der giver potentiale til investering i nye 

aktiviteter.  

 

Kommentar til regnskabet var, at foreningerne har været glade for 

investeringen af nyt telt, som har været brugt flittigt til både Krolf-, 

MTB- og senioridrætsarrangementer.   

  

5. Indkomne forslag   
Der var ingen indkomne forslag.  

 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer    

Regionsledelsen inden generalforsamlingen bestod af følgende: 

 

Formand: Jørn Tang 

Næstformand: Søsser Buch Outzen (på valg - ønsker ikke at genopstille) 

Medlem: Ernst Meienburg (ikke på valg) 

Medlem: Margrethe Hornum (ikke på valg) 

Kasserer: DAI Forbundet (på valg) 

 

Efter en debat om sammensætningen af regionsledelsen for den 



kommende periode valgte formanden Jørn Tang at trække sig fra 

formandsposten. Den post er ifølge vedtægterne normalt på valg i lige 

år.  

 

Regionsledelsen har i den foregående periode kun haft 2 menige 

medlemmer i forhold til de 4 som vedtægterne foreskriver. Ernst 

Meienburg og Margrethe Hornum var ikke på valg og fortsætter. 

 

Kassererrollen har i den foregående periode ekstraordinært været 
varetaget af DAI Forbundssekretær Palle Thomsen. 

 

På valg var derfor følgende poster: Formand (ekstraordinært – på valg 

igen i 2020), næstformand, kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer 

samt 2 suppleanter. Der blev stemt om de ledige poster og 

Regionsledelsen består for det kommende år af:  

 

Formand: Jørn Bjarning Pedersen 

Næstformand: Daniel Bonnici 

Kasserer: Sebastian Knudsen 

Bestyrelsesmedlem: Ernst Meienburg (på valg i 2020) 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Hornum (på valg i 2020) 
Bestyrelsesmedlem: Jørn Tang (på valg i 2021) 

Bestyrelsesmedlem: Mads Kenneth Enggaard (på valg i 2021) 

Suppleant 1: Kirsten Bay  

Suppleant 2: Søsser Buch Outzen  

 

Suppleanterne er altid velkommen til at deltage i regionledelsens møder.   

 

 

7. Eventuelt.    

Som tak til Regionsledelsen for deres indsats det forgangne år, modtog 

de en vingave fra forbundsledelsen.   

 
 


