
 

 
 

Referat Regionsgeneralforsamling Region Sjælland 
  

DATO 
  

14.03.2019 
  

STED 
  

Sidesporet i Holbæk 

DELTAGERE 16 deltager fra forskellige klubber  
 
Forbundsledelsen:  
Per Huniche, Birthe Henriksen, Mogens Damgaard 
Konsulent: Marie-Louise Hauge 
Bestyrelsen:  
Aksel Tagmos, Kaj Jensen, Elna Harder, Peter Andersen, 
Kim Sørensen 
Afbud fra formand Lis Lunn  

Dagsorden: 1 Velkommen til generalforsamling 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Beretning for det forløbne år 
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 
5. Fremlæggelse af budgetforslag for 2019 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af  

A. Formand 
B. 2 bestyrelsesmedlemmer 
C. 1 suppleant 
D. Intern revisor jf. vedtægterne 

8. Præsentation af regionens udvalg 
9. Eventuelt – herunder dialog om ønsker for fremtiden 
 

  

1. Velkomst v. Kim Sørensen 
 
De tre deltagere fra forbundsledelsen og den nye konsulent sagde nogle 
ord om sig selv, og deres baggrund for arbejdet i DAI: 
 
De tre repræsentanter fra forbundsledelsen: 
Per Huniche  
Birthe Henriksen 
Mogens Damgaard  
 
Konsulent:  
Marie-Louise Trier Hauge 



2.  
Valg af dirigent og referent 
 
Mogens Damgaard blev valgt til dirigent. 
Marie-Louise blev valgt til referent. 
 
Mogens takkede for valget, og oplæste en mail fra Lis Lunn, der deri 
meddelte, at hun ikke mener at kunne varetage posten som formand og 
træder tilbage.  

3.  
Beretning for det forløbne år v. Kim Sørensen 
 
Kim fortalte om to store begivenheder i 2018: 
Camp ved Musholm, hvor der blev afprøvet udendørs aktiviteter: Disc 
golf og Krolf samt Indendørs aktivitet grundet dårligt vejr: Kurling. 
80 deltagere.  
I år er det på Als, hvor der er allerede er lukket for tilmelding med 1.  
 
Gå-fodbold ved Marseille sports festival, som egentlig var en 
børnefestival, hvor man gerne vil vise at Bedster også kan være aktive i 
sportsverdenen. Der var sendt et DAI mix-hold afsted til Frankrig – til 
franskmændenes store overraskelse.  
 
Beretning om den tredje store begivenhed, DM i Krolf, blev videregivet til 
Inge Stegmanns senere beretning fra krolfudvalget. 
 
Der var ingen indvendinger til Kims beretning.  

4.  
Regnskab 2018 ved Peter Andersen 
 
56 klubber betaler kontingent.  
 
Peter redegjorde for, hvad der ligger i de forskellige poster i indtægter og 
udgifter.  
Peter påpegede, at der er et flot og stort resultat, som er så flot, at det 
skal nedbringes ved flere aktiviteter. 
 
Der blev spurgt ind til revision og hvor tilgodehavendet skal stå. 
Hertil blev svaret, at det er DAIs store kasse fra hovedkontoret, der 
betaler revisorhonorar. Det er IKKE region Sjælland der betaler.  
 
Kommentar fra Inger Fabricius:  
Ang. Krolfudvalg og tilskud fra DAI, og hvor meget der går til krolfen:  
Inger påpegede, at det er kun få aktiviteter, der har været over året, og at 
der er noget med størrelsesforholdet, der ikke helt stemmer. Inger 
påpegede yderligere at det var dyrt med 8000 kr. for revision for så få 
poster. 
 



Uden yderligere kommentarer blev regnskabet godkendt.  
5.  

Budget 2019 
 
Budget for 2019 med indtægt på 78400 kr. og udgift på 92600 kr., der 
fremadrettet bliver korrigeret til 84.600 pga. 8000 kr. der ikke kommer til 
at gå til CSIT (det er aflyst for seniordelen) blev fremlagt.  
 
Underskud bliver efter beregning ift. CSIT: 6200 kr. 
 
Budgettet blev godkendt. 

6.   
Ingen forslag indkommet. 

7.   
Valg 
Valg blev gennemført Jf. vedtægter om ulige år 
 
Peter Andersen var ikke på valg.  
 
A: Lis Lunn ønsker at trække sig som formand og fra bestyrelsen. 
Kim Sørensen blev indstillet som formand – Kim blev valgt. 
 
B: Aksel Tagmos (Ønskede ikke genvalg) 
Kaj Jensen blev indstillet og valgt for 2 år.  
 
C: Lise Tarnak – Ringsted (var på valg og blev genvalgt for 2 år)  
 
D: Suppleant: Elna Harder valgt som suppleant 
 
E: Intern revision: 
Jørgen Steinmetz – genvalgt 
 
Forsamlingen kunne ikke helt holde overblik i forhold til hvem der var 
valgt ind og til hvad, så Kim Sørensen opsummerede:  
 
Lis er Syg og har trukket sig   
Aksel ønsker ikke at fortsætte.  
Lise fortsætter  
Kaj træder ind i bestyrelsen. 
Elna suppleant. 
 
Det blev herefter påpeget fra forsamlingen, at der manglede et 
bestyrelsesmedlem. Derefter blev Elna Harder siddende i bestyrelsen.  
 
Der manglede herefter en suppleant til bestyrelsen, og forsamlingen blev 
spurgt, om der var nogen, der ønskede at stille op. 
 
Jimmy Posborg fra Sund Stil stillede op og blev valgt som suppleant.  



 
Kim takkede herefter Aksel for det store stykke arbejde han har lagt.  
 
Derefter orienterede Kim om at bestyrelsen fremover gerne vil invitere 
udvalgsrepræsentanter til bestyrelsesmøder.  
Inge Stegmann fra Krolfudvalget påpegede, at det må være udvalgene 
selv, der bliver enige om hvem, de sender som deltager på mødet. 
Hertil svarede Kim ja, og uddybede, at det sagtens kan gå på skift.  

8.  
Præsentation fra udvalg 
 
Krolfudvalget: 
Inge Stegmann – gav sin beretning fra deres idrætsmøde:  
Det går rigtig godt for krolfen, de har rigtig travlt. Der var 223 aktive 
spillere i regionen i 2018.  
Inge berettede både om turneringen på Sjælland, om nye tiltage med 
kommunemesterskaber som DAI gerne ser udbredt, og om flere store 
begivenheder: Landsstævnet i Kolding afholdt af DAI og DM som blev 
afviklet i fantastiske rammer på Borreby Gods, hvor Skælskør 
marinegarde spillede indmarch og åbningstalen blev holdt af Slagelse 
kommunes borgmester. Inge understregede, at arrangementet blev båret 
af fantastiske frivillige, hvor alt bare klappede som det skulle. Det kan 
desværre være lidt svært at lokke jyderne til Sjælland.  
Inge benyttede lejligheden til at takke alle. 
 
Spørgsmål fra Jimmy Posborg:  
Har man undersøgt, hvorfor de ikke kommer fra Jylland.  
Inge: det virker som om det er økonomi - broen er dyr. 
 
John fra ”Rend og Hop”: 
Hvor kom alle hjælperne fra?  
Udvalget er så heldigt, at de har nok personer i regionen. Og så har de 
afholdt ekstra dommerkursus for alle mesterskabsdommerne.  
 
Seniorudvalget: Ingen beretning 
 
Kim nævnte at regionen har hvad man kan kalde et aktivitetsudvalg:  
Det består kun af 1 mand: Erly Pedersen, som har sat gang i Kurling. 
 
Kim påpegede at det hedder Kurling med K, da Curling er på is, og for 
dem må vi ikke skrive med C. Derfor hedder det Kurling. Det kommer fra 
England, hvor det kaldes New age Kurling. I DAI hedder det DAI-Kurling.  
 
Da Erly er på ferie, berettede Kim om Kurling-indsatsen:   
Det første introduktionsstævne blev holdt i Knapstrup – kun15 deltagere. 
Derfor troede de ikke helt på, at det ville blive en succes. Men, derefter 
blev der holdt et stævne i Havrebjerg, hvor der var 32 deltagere. 



I april skal det holdes i st. Merløse, og til det stævne var der hurtigt fuldt 
booket. Derfor er det besluttet at lave et ekstra stævne d. 10/4 hvor der 
allerede er 20 tilmeldte – så hvis man har lyst, er man velkommen. 
 
Kim oplyste om, at regionen har indkøbt 5 sæt, som kan lånes ud. Og 
Erly vil sikkert gerne komme rundt og introducere.  
 
Inge Stegmann (Skælskør):  
De har haft svært ved at få Kurling på banen, da deres medlemmer kan 
spille krolf ude hele året – og hellere vil det. De har har 2 sæt, og vil give 
det en chance til ved at få Erly ud for at introducere det igen. Inge 
nævnte også en problematik ift. at få haltider. 
 
Lise Tarnak (Ringsted): De har haft rigtig meget glæde af det. Der er 28-
30 stk. der kommer hver torsdag. Har været heldig at få en beboersal. 
Det kræver ikke så meget plads.  
 
Aksel Tagmos:  
Fortalte at stævnet i Havrebjerg på holdt i en lille gymnastiksal på en 
gammel skole: der kan lige nøjagtigt være en badmintonbane. På så lidt 
plads var der samlet 32 spillere. Der var lige akkurat plads til 4 baner. 
Når der holdes stævne d. 4. april, er det på et nedlagt plejehjem, så man 
behøver ikke en hal, men kan klare sig med f.eks. et forsamlingshus.  
 
Kim:  
Man kan så for vidt nøjes med en lang gang.  
 
Inger Fabricius:  
Vil gerne høre lidt om regler mm. for at høre hvad der skal til for at det 
kan spilles. 
Længden på banen: 15 m 
2500 kr. for et sæt. 
 
Jimmy:  
Man kan måske spørge på nogle institutioner, om man må komme og 
bruge deres gange eller lange rum. Dem er der masser af. 
 
Kommentar til udvalgsberetningerne: 
 
Mogens Damgaard:  
Mogens fortalte, at der har været kongeligt besøg ved certificeringen af et 
idrætscenter – et samarbejde med DAI og DGI. Forbundssekretær Palle 
og Lis Lunn var dernede for at møde Prinsesse Benedicte.  
 
Inger Fabricius:  
Inger ville gerne vide, hvilke klubber der er repræsenteret i bestyrelsen.  
 
Peter og Elna: Holbæk 



Kim - Benløse 
Kaj – Havrebjerg 
Lise – Ringsted 
Jimmy - Kalundborg 
 
  

9.  
Evt.  
Jimmy Posborg:  
Sund stil vil gerne prøve DAI-Kurling. 
Jimmy fik at vide, at han skal snakke med Kim om det.  
 
Mogens Damgaard fortalte om Idrætsfestival i Vejle:  
Kim og Lise var med som repræsentanter for seniorudvalget - dejligt – 
det var en stor oplevelse. Det er meget populært.  
Der er godt nok meget økonomi i det => 700.000 kr. koster det.  
Joy Mogensen (borgmester i Roskilde, og formand for seniorudvalget i 
KL) kommer og åbner dette års idrætsfestival i Vejle. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede årsmødet.  
 
Afslutningsvis takkede Kim for fremmødet, og inviterede til at folk fik talt 
lidt sammen over en sandwich og et glas af en slags.  

 

 

18/3-19: 

Referat gennemset og godkendt af alle i bestyrelsen, herunder Referent Marie-Louise Hauge og dirigent 

Mogens Damgaard. 

 


