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Referat fra Repræsentantskabsmøde den 25. april  
 

1. Valg af dirigent og referent  
 Helle Mathiasen er valgt som dirigent.  

Mette Sønderholm valg referent. 
Der er indkaldt rettidigt. OG dermed legalt. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 Spørgsmål affødt af beretningen: 

 

 Carsten Dalgaard repræsenterer Grænseforeningen i aften til rep. mødet, ellers alle sine 

foreninger i KS sammenhæng. Man må gerne væres talsmand /kontaktperson for flere 

foreninger, men man har kun en stemme pr. næse. 

 

 Der er stadig mulighed for at søge om underskudsdækning og tilskud. Størstedelen af KS 

midler bliver tildelt som underskudgarantier.  

 

 Er Bestyrelsen opmærksomme på om ansøgere har søgt midler fra KFU?  

Det er man opmærksom på. Det er vigtigt at bestyrelsen er opmærksom på om der er 

ansøgt andre kommunale midler. Hører ansøgningen ikke til hos os – sender vi den 

videre. Carsten Jensen (kulturkonsulenten) og Mette Sønderholm (sekretæren) taler også 

sammen om ansøgninger. Der har dog været tilfælde at dobbelt ansøgere. 

 

 I 2017 blev der givet 2 ekstra bevillinger, til foreninger der havde underskud, også efter 

udbetaling af den tildelt underskudsgaranti. Det er et nyt tiltag. Som vi agter at fortsætte 

med, hvis det er økonomi til det i KS-regi.  

 

 Hængeparti i forhold til frivilligportalen og økonomien heromkring, tilbuddet fra KS til 

Direktionen lyder på 2x5.000. Vi har blandt andet fraprioriteret Kulturelle Samråds 

årsmøde, som et led i at få frigivet midler til portalen.  

KS holdning er at Frivilligportalen er en god idé som blandt andet være med til at skabe 

netværk, bl.a. tilflyttere, ledige, o.l.    

 
 

3. Eventuelle udvalgsberetninger  
 PT er der ingen nedsatte udvalg. 

 
4. Indkomne forslag  

 Foreningen Norden foreslår, at reglen om at bestyrelsesmedlemmer kan sidde mere end 

6. år i bestyrelsen ændres til: At et bestyrelsesmedlem højest kan sidde i bestyrelsen i 

max 6 år. 

i. Vi har talt om forslaget, da 6-års reglen ikke længere er en del af vores 

vedtægter. Bestyrelsen forslår at det bliver behandler som et ændringsforslag til 

vedtægterne. Det kræver at 2/3 stemmer for forslaget. Der blev afstemt ved 

håndsoprækning: 2 stemmer for vs 5 stemmer imod. Forslaget kan ikke 

vedtages. 
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5. Godkendelse af regnskab og orientering om budget  
 Begge blev omdelt til fremmødte: 

Regnskab: Regnskab gennemgået og godkendt 
Budget: Budget gennemgået og godkendt. 
Budgettet gav anledning til en snak om foreningsmarked og hvordan vi i fremtiden skal 

arbejde med det.  
 

6. Valg af  
a) medlemmer til bestyrelsen  

a. Carsten Dalgaard - modtager genvalg 
b. Bjarne Dueholm – modtager genvalg 
c. Christian Lauridsen – modtager genvalg 
d. Eddie Sørensen – modtager valg 

i. Alle fire kandidater blev valgt for to år. 
b) to suppleanter  

a. Mangler opstillede 
i. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til selv at finde to suppleanter.  

c) to revisorer  
a. Erik Hansen 
b. Kurt Arberg 

i. Begge valgt for 1 år. 
d) revisorsuppleant (er)  

a. Niels Erik boldreel 
i. Valgt for 1. år. 

 
7. Debat om det kommende arbejde  

 Venskabsbyerne – er det noget som KS debattere? Grænseforeningen har arbejdet med 

venskabsbyer, men ikke i direkte forbindelse med KS. Men vi ser velvilligt på en evt. 

ansøgning. Venskabsbyer hører til under økonomiafdelingen – i forhold til kontoplaner. Vi 

tager debatten om venskabsbyerne med videre. 

 

Det gav god mening at afholde foreningsmarked og KulturForum sammen. Kunne man 

forstille sig at foreningsmarked fandt andre at ”lege sammen med”. Evt Frivilligbørsen. 

Det er sikkert mange af de samme foreninger og personer, som deltager i begge tilbud. 

Men foreningsmarkedet og Frivilligbørsen, har som udgangspunkt for forskellige formål.  

 
 
8. Evt. 

 Tidspunktet for foreningsmarked i Ikast – aftales med Vores Ikast. Særligt 
afslutningstidspunktet er afgørende.  

 
  

 


