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Generalforsamling 2020 

DAI Region Syddanmark 
Dato:  16. juni 2020 

Tidspunkt:  19:15, der indledtes med krolf og spisning kl. 17:30 

Sted:  Tvillingegården, Birkevangsvej 3, 5466 Asperup 

 

Referat 

Dagsorden for generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af næstformand 

8. Valg af kasserer 

9. Valg af 4 medlemmer til regionsledelsen 

10. Valg af 2 suppleanter til regionsledelsen 

11. Eventuelt. 

Forretningsorden for generalforsamling 

1. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling 

2. Valg af sekretær, der udarbejder referat af mødet 

3. Valg af tre medlemmer til stemmeudvalg 

4. Enhver der ønsker ordet, skal anmode dirigenten herom 

5. Ved indlæg skal der opgives navn og hvem vedkommende repræsenterer på mødet 

6. Dirigenten kan begrænse taletiden 

7. Alle sager på regionsmødet afgøres ved almindeligt stemmeflertal 

8. Ved tilfælde af stemmelighed om indkomne forslag, bortfalder forslaget 

9. Ved stemmelighed ved personvalg foretages skriftlig afstemning 

10. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot én person kræver det 
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Introduktion til mødet: 

Jørn Bjarning, Formand for Region Syddanmark, bød alle velkommen og introducerede programmet, diverse 

dokumenter samt rammen for generalforsamlingen. Alle medlemmer fra nuværende regionsledelse 

præsenterede kort sig selv, så alle fik sat ansigt på siddende bestyrelse.   

1. Valg af dirigent 

Peter Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent. 

2. Godkendelse af forretningsorden 

Peter Rasmussen gennemgik alle punkter i forretningsordenen. Den blev godkendt enstemmigt og uden 

bemærkninger. 

3. Beretning 

Beretningen fra formand og idrætsudvalg kan læses i Regionsmappen 2019, som er udsendt til alle 

medlemsforeninger og idrætsudvalg. Den kan også læses på Region Syddanmarks hjemmeside – offentliggjort 

som nyhed d. 2.6.2020. Nedenfor refereres kun eventuelle tillæg og bemærkninger til de enkelte beretninger.  

Formandens beretning 

Ingen kommentarer eller bemærkninger til formandens beretning 

Krolfudvalgets beretning 

Ingen kommentarer eller bemærkninger til formandens beretning  

Seniorudvalgets beretning 

Ingen kommentarer eller bemærkninger til formandens beretning 

Studieboldudvalgets beretning 

Ingen kommentarer eller bemærkninger til formandens beretning 

MTB-udvalgets beretning 

MTB-udvalget viste en film fra deres nyeste videokoncept, ”Bagom Sporet”.  

Jørn Tang (regionsledelsen) kommenterede, at MTB-udvalgets arrangement ”Cykeltræf”, som skulle have været 

afholdt i maj, gerne må offentliggøres lidt før, så foreningerne kan nå at planlægge efter det. 

Andreas Thiesson (idrætskonsulent) tilføjede, at der er startet senior MTB hold op i Svendborg Senioridræt. De 

cykler med to hold hver uge. Desuden er et senior cykelhold startet ved V. Sottrup krolfklub. De cykler sammen 

hver torsdag.  

Beretning om futsal 

Ingen kommentarer eller bemærkninger til formandens beretning 
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Beretning om Idræt for Sindet (IFS) 

Per Godballe, Idrætskonsulent målrettet IFS, præsenterede kort sig selv samt Idræt For Sindet. Per blev ansat i 

DAI i 2019 og har siden arbejdet hårdt på at få iværksat flere IFS foreninger i Region Syddanmark. Idræt for Sindet 

er idræts aktiviteter målrettet psykisk sårbare.  

4. Regnskab 

Palle Thomsen har hjulpet regionen med kasserer posten i 2019, hvorfor han ligeledes fremlagde regnskabet.  

Se regnskab i Regionsmappen 2019.  

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet. Det blev godkendt enstemmigt.  

5. Indkomne forslag 

Følgende forslag var indkommet til behandling: 

Forslag #1 

Emne:  

Nye vedtægter for DAI Region Syddanmark 

Forslagsstiller:  

Regionledelsen i DAI Region Syddanmark 

Beskrivelse:  

De gældende vedtægter for DAI Region Syddanmark er på en række områder ikke længere i overensstemmelse 

med praksis, et par nye passus er nødvendige i forhold til banken, en række detaljer er formuleret lidt uklart/ikke 

detaljeret nok og sprogligt er vedtægterne ikke up to date. Regionledelsen har derfor gennemarbejdet 

vedtægterne og foretaget en lang række større og mindre opdateringer og justeringer af vedtægterne.  

Jørn Bjarning (formand) introducerede forslaget for forsamlingen. Han foreslog og anbefalede, at der blev stemt 

om de nye vedtægter som en samlet pakke, eller alternativt paragraf for paragraf.  

Kaj Pedersen (medlem af krolfudvalget) spurgte til en passus i §6, hvor det fremgår, at medlemmer til et 

idrætsudvalg vælges ved det årlige idrætsmøde. Det blev påpeget, at krolfudvalget er sammensat med én 

repræsentant fra hver af krolf-medlemsklubberne. Der blev spurgt til, om beskrivelsen i §6 ville påvirke den måde 

krolfudvalget er sammensat på.  

Efter en kort drøftelse slog Palle Thomsen (DAI Forbundssekretær) fast, at den hidtidige praksis med 

sammensætning af krolf-udvalget ikke konflikter med Regionens vedtægter. Det kan evt. udmøntes i en aftale 

mellem Regionsledelse og krolf-udvalget. 

Der var ingen der ønskede en detaljeret gennemgang af forslaget til nye vedtægter, og der var enighed om at 

stemme om dem som én samlet pakke.  

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

6. Valg af formand 

Formanden vælges i lige år – altså i år. Jørn Bjarning genopstillede og blev valgt som eneste kandidat.  
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7. Valg af næstformand 

Punktet udgik – næstformand vælges kun i ulige år. 

8. Valg af kasserer 

Kasserer vælges normalt kun i ulige år, men da kassereren valgt sidste år har forladt posten i utide, vælges en ny 

kasserer frem til generalforsamlingen næste år. 

Følgende stillede op til pladsen som kasserer: 

• Tommy Bergmann 

Tommy Bergmann blev valgt.  

9. Valg af 4 medlemmer til regionsledelsen 

Normalt er 2 af de 4 menige medlemmer på valg hvert år – for en periode på 2 år, således at 2 personer vælges i 

lige år og 2 personer vælges i ulige år. I år er der imidlertid valgt 3 menige medlemmer, da Jørn Tang har valgt at 

trække sig ét år før tid. 

Følgende stillede op til de to pladser, som skulle vælges for en 2-årig periode: 

• Magrethe Hornum (genopstiller) 

• Josef Sedighi 

• Kaj Pedersen  

• Kevin Saack. Kevin kunne ikke deltage til generalforsamlingen, men han havde sendt en 

videopræsentation, der blev vist til mødet.  

Første stemmerunde: 

Kaj Pedersen:  15 stemmer  

Josef Sedighi:  10 stemmer 

Magrethe Hornum: 10 stemmer  

Kevin Saack: 3 stemmer  

Kaj Petersen blev valgt til en 2-årig periode.  

Pga. stemmelighed mellem Josef og Margrethe blev der stemt igen om den anden plads for 2-årig periode. Den 

person som ville modtage flest stemmer, ville blive valgt til den plads for en 2-årige periode. Den med anden flest 

stemmer ville få den sidste plads for en 1-årig periode.  

Anden stemmerunde:  

Josef Sedighi 17 stemmer  

Magrethe Hornum 11 stemmer  

Kevin Saack 10 stemmer  

 

Resultat:  

Følgende to repræsentanter blev valgt for en 2-årig periode som medlemmer af regionledelsen. 

• Kaj Petersen 

• Josef Sedighi  

Følgende repræsentant blev valgt for en 1-årig periode som medlem af regionledelsen 

• Magrethe Hornum 
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10. Valg af 2 suppleanter til regionsledelsen 

Følgende kandidater stillede op til de to pladser som suppleanter. De blev begge blev valgt enstemmigt. 

• Kevin Sag  

• Ida Mørk  

11. Eventuelt. 

1)  

Jørn Bjarning anerkendte de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, hvilket blev honoreret med 

vingaver på vegne af regionen. Følgende afgående medlemmer modtog vingaver:  

• Ernst Meienburg, afgående bestyrelsesmedlem regionledelsen  

• Jørn Tang, afgående bestyrelsesmedlem regionledelsen 

• Søsser Buch Outzen, afgående suppleant, regionledelsen 

• Kirsten Bay, afgående suppleant, regionledelsen 

2)  

Ernst Meienburg (afgående medlem af regionledelsen) gav udtryk for, at det er ærgerligt, at krolf i DAI landet over 

ikke spilles efter samme regler og struktur. Peter Rasmussen nævnte, at det har været et omdiskuteret punkt de 

sidste mange år, men at han vil tage punktet med til krolflandsudvalget på ny.  

Andreas Thiesson tilføjede, at det er vigtigt at Region Syddanmark har tre repræsentanter i krolflandsudvalget, så 

regionens stemme bliver taget i betragtning.  

3) 

Jørn Tang (afgående medlem af regionsledelsen) nævnte, at han havde oplevet processen med valget af 

Magrethe Hornum for en 1-årig periode i regionledelsen som urimelig. Efter hans opfattelse skulle Margrethe 

have haft en plads for en 2-årig periode.  

Jørn Bjarning (regionsformand) kommenterede, at han ikke kunne genkende hans oplevelse. Efter Jørn Bjarning 

overbevisning havde valgprocessen fulgt foreningsåndens demokratiske etikette. Fordi man genopstiller til en 

plads, har man ikke forrang i forhold til andre kandidater der stiller op. Alle kandidater har lige ret til en post. Ved 

første valgrunde var der stemmelighed mellem 2. og 3. kandidat og derfor blev der gennemført en 2. valgrunde 

som Josef Sedighi vandt. 

Ingen andre havde kommentarer til emnet. 


