
DAI Region Hovedstadens generalforsamling, mandag 26.3.2018. 

Genforeningspladsen. 

Til stede: 20 deltagere, heraf 12 med stemmeret fra 9 klubber.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af regionsbestyrelse 

a. Formand 

b. Kasserer 

c. Sekretær 

d. 3 medlemmer, herunder meddelelse om hvem der udgør det 7. bestyrelsesmedlem 

e. 1 suppleant for regionbestyrelsen 

f. 2 kritiske revisorer 

g. 1 suppleant for de kritiske revisorer 

h. Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og appeludvalget 

7. Fremtidigt arbejde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Flemming Knudsen, Regionsformand i Region Hovedstaden bød velkommen til regionens 

generalforsamling.  

Ad. 1. Valg af dirigent 

Lars Jeppesen, ATK og Kritisk revisor blev valgt som dirigent.  

Lars Jeppesen (LJ) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Forslag og beretning var gjort tilgængelige til tiden.  

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 

LJ gennemgik dagsordenen, hvorefter dagsordenen blev godkendt. 

LJ gennemgik herefter forslag til forretningsorden, som ligeledes blev godkendt.  

Ad. 3 Beretning 

Flemming Knudsen (FK) aflagde mundtlig beretning, og sagde at der er udsendt en fyldig skriftlig 

beretning. FK udtrykte stor ros til alle udvalgene for det store arbejde der udføres. Det er 

imponerende hvad der afholdes af arrangementer. F.eks. er der afholdt Krolf DM i 2017. Bestyrelsen 

deltager i det mulige, f.eks. idrætsforum og kongres. Vi forsøger at være med over det hele.  

Jan Ludvigsen (JL) sagde, at fodbold hvert andet år laver en stor og fyldig beretning. Udvalget tænker 

hele tiden på udvikling. Udviklingen er gået fra 11 mands hold, til 7 mands hold og footsal. Nyeste 

tiltag er 5-mands fodbold, som udvalget er i gang med at få tilladelse til at afholde.  

JL sagde videre, at han er regionens repræsentant i IFK (Idrætsforum København). Er det rimeligt at 

idrætsorganisationerne skal betale for faciliteter? Dette bliver nu en politisk sag. I IFK vil man have 



gang i ældre ensomme mænd. Vil også gerne promovere krolf. Der vil blive lavet et fremstød på 

Amager. Sundby Boldklub skal stå for arrangementet.  

Beretningerne blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer. 

Ad. 4 Regnskab 

Årsrapporter er udleveret for årene 2016 og 2017.  

Michael Bach, Statsautoriseret revisor fra Beierholm, fremlagde regnskaberne. Regnskaberne er 

godkendt af regionsbestyrelsen. Revisor har ikke haft kritiske kommentarer til regnskabet. På side 6 

vises den anvendte regnskabspraksis som er uændret. 

Revision har været hensat gennem flere år, men er nu tilbageført da betaling sker via Forbundet.  

Michael gennemgik de enkelte afdelingsregnskaber.  

JL, fodbold gjorde opmærksom på, at udvalget havde budgetteret med et stort underskud. Fodbold 

har betalt deltagergebyret for deltagerne i fodbold til WSG 2017. Samtidig er Rønnegade blevet 

renoveret med nye møbler etc. JL sagde videre, at kopimaskinen er rasende dyr, men kan ikke 

undværes. Aftalen er opsagt, og når den udløber er maskinen til ejendom. 

 Saldo 1.1.2017 Årets resultat Saldo 31.12.2017 
Regionen 124.885 52.983 177.868 
Fodbold 1.239.834 -346.070 893.764 
Krolf -1.708 3.710 2.002 
Tennis 37.209 1.593 38.802 
Bowling 51.559 2.055 53.614 
Senioridræt 59.127 2.178 61.305 
 

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 

Ad. 5 Indkomne forslag 

Forslag 1: § 4 Kontingent fremsat af Regionsbestyrelsen 

JL begrundede forslaget. Der er p.t. en masse bøvl med opkrævning af forbundskontingent. Dette 

skal være en nemmere måde at gøre det på.  

Forslaget enstemmigt vedtaget.  

 

Forslag 2: § 5.01 Regionsbestyrelsen fremsat af Regionsbestyrelsen 

JL begrundede forslaget, og sagde at dette var en ændring til daglig praksis. Tidligere havde det 

største idrætsudvalg en plads, uden valg. Nu bliver udvalget næstformand. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 3: § 5.04 Regnskab og budget fremsat af Regionsbestyrelsen 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 



 

Forslag 4: § 5.06 Idrætsforum fremsat af Regionsbestyrelsen 

JL - Det har aldrig været afholdt idrætsforum i regionen, så derfor kan paragraffen udgå. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 5: § regionens generalforsamling fremsat af Regionsbestyrelsen 

Generalforsamlingen foreslås flyttet til april måned. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 6: § 7.02 Dagsorden fremsat af Regionsbestyrelsen 

Konsekvensrettelse p.g.a vedtaget forslag 2. 

Forslaget enstemmigt vedtaget.  

 

Ad. 6 Valg af regionsbestyrelse 

A: Formand  

Flemming Knudsen, IF 32 Bowling 

B: Kasserer 

Conny Schackinger, BK 

C: Sekretær 

Per Aune, BK 

D: Udgår 

E: 1 suppleant til regionsbestyrelsen  

Vakant 

F: 2 kritiske revisorer: 

Lars Knudsen, ATK 

Lars Jeppesen, ATK 

G: 1 suppleant for kritisk revisor 

Vakant 

H: Ordens- og Appeludvalget 

Ole Juhl, ATK 

Lene Petri, ATK 



Lars Jeppesen, ATK 

 

Ad. 7 Fremtidigt arbejde 

FK sagde, at vi skal fortsætte med det vi er gode til, og som folk synes godt om. Samtidig er det 

vigtigt, at bakke op om Forbundets og DIF’s strategiplan. Hvordan det skal iværksættes vides p.t. 

ikke, men vi skal snart i gang. 

Bent Jakobsen, Skovlunde IF var rystet over, at man ikke ved hvem der er valgt. Der må være styr på 

de indre linjer.  

Alex Nielsen, Skovlunde IF spurgte om der kan søges tilskud hvis en forening ønsker at lave stævne – 

feks en Stavgangsfestival.  

FK foreslog foreningen at sende ansøgning til Regionen. JL tilføjede, at forbundet har afsat penge til 

springercup ansøgninger.  

Peer Hunicke er ny forbundsformand. Det er vigtigt med strategiaftalen mellem DIF og DAI. 

Forbundet vil indbyde regionerne til møde for at få gang i arbejdet. Arbejdet starter i maj måned. 

Det er vigtigt at holde fokus, og nogle udvalg har det sværere end andre. Forbundet vil gerne bakke 

jer op.  

Lars Jeppesen afsluttede generalforsamlingen, og takkede for et godt møde. 

Generalforsamlingen afsluttet 19:58.  

27.3.2018/Anette Schneider 

 

 


