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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Korup Kultur-& Idrætscenter
tirsdag den 21. april 2015 kl. 1900 i KKIC.
Repræsentantskabsmødet blev afviklet med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab.
3. Indkomne forslag (skal være formanden for repræsentantskabet i hænde inden udgangen af marts
måned).
4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år (formanden, Alfred Hansen,
modtager ikke genvalg).
6. Valg af bestyrelse (på valg er Anders Wandall Nielsen og Erik Moes).
7. Eventuelt
Formanden for repræsentantskabet, Alfred Hansen, bød velkommen.
Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Alfred Hansen foreslog Ebbe Damsbosom dirigent. Han blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede indledningsvis, at repræsentantskabsmødet var lovligt
indvarslet.
Dernæst blev Anders Friis-Wandall Nielsen valgt som referent efter forslag fra Leif Sigvardt.
Dirigenten gennemgik derefter den foreliggende dagsorden, som ingen havde indvendinger imod.
Ad 2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab
Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen, Leif Sigvardt.
Bestyrelsen har været fuldtallig i det forløbne år. Bestyrelsen skal udgøres af mellem 5 og 8 medlemmer.
Bestyrelsen har bestået af 8 medlemmer. Der har i indeværende periode været afholdt 12
bestyrelsesmøder, heraf 8 i 2014.
Leif Sigvardt fremlagde herefter Bestyrelsens beretning, som er vedlagt dette referat.
Stig Møller, håndbold spurgte om, hvorvidt Odense Kommune kunne tænkes at trække noget i tilskuddet
som konsekvens af en lav udnyttelsesgrad af haltiderne.
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Leif Sigvardt svarede nej det forventer bestyrelsen ikke. Den gennemførte undersøgelses ses som et udtryk
for at Odense Kommune er opmærksomme på udnyttelsesgraderne i de haller, hvortil der ydes tilskud og vi
forventer ikke mere for nu.
Stig Møller, håndbold kommenterede at der for håndbold som holder noget ekstraordinært som
børnehåndbold opleves problemer med opstregningen af baner.
Jørgen Mikkelsen svarede at problemet har været rent økonomisk og der forventes udført opstregning i
denne sæson.
Bitten Sigvardt kommenterede de manglende gardiner i bevægelsesrummet, som giver anledning til
problemer med lysindfald under afholdelse af arrangementer.
Jørgen Mikkelsen fremlagde økonomien som i den indeværende periode er gældende for 16. måneder.
Regnskabet viste et overskud på kr. 406.140,- og egenkapitalen er nu på kr. 406.796,-.
Verner Engelbæk spurgte til omkostningerne afholdt i forbindelse med revisor.
Jørgen Mikkelsen svarede at der var brugt 25.000.- inkl. moms.
Stig Møller, håndbold bad centerledelsen om at være opmærksomme på ikke at basere centerets økonomi
på frivillig arbejdskraft.
Jørgen Mikkelsen svarede at der ikke ville være tale om at de frivillige skulle stå alene i caféen, men at der
var tale om et supplement ved spidsbelastninger i forbindelse med foreningernes arrangementer. Generelt
er medarbejdersammensætningen baseret på at kombinere flere funktioner således at rengøringen
eksempelvis kunne hjælpe i cafeen og omvendt.
Erik Moes supplerede med at understrege at det hele tiden har været bestyrelsens hensigt med denne
multifunktionalitet blandt de ansatte med henblik på at optimere udnyttelsen af de arbejdstimer som er til
rådighed.
Michael Jacobsen, forældreforeningen og fodbold spurgte om ikke den store udfordring ligger i at højne
omsætningen og om ikke cafeen spænder ben for sig selv med fastholdelsen af den sunde linje og kunne
det være en ide at dispensere fra den sunde linje ved afholdelse af nogle arrangementer.
Jørgen Mikkelsen, Jo, udfordringen ligger meget i omsætningen, men det er den sunde linje som KKIC
ønsker at forfølge. KKIC følger Odense Kommunes politik på området om at ”Det sunde valg skal være
ligetil”.
Stig Møller, håndbold, støtter op om forældreforeningen og fodbold. Håndbold ser også gerne pommes
frites og pølser på menuen.
Alfred Hansen rejste spørgsmålet hvad de eksterne brugeres opfattelse er af vores Café?
Jørgen Mikkelsen svarede at de eksterne udtrykker tilfredshed, men at centerledelsen primært ønsker at
værne om egne brugere og derfor er lydhøre overfor egne brugeres ønsker om øget variation i udvalget.
Jesper Frandsen badminton kommenterede at badminton var meget skeptiske overfor linjen i caféen men
nu er tilfredse med linjen dog kunne de ønske et større udvalg. Evt. kunne man arbejde med temamåneder
i menuen – dog mener men ikke hos badminton at pommes frites er idrætsmad.
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Regnskabet blev herpå godkendt af repræsentantskabet, som generelt udtrykte tilfredshed med det
opnåede resultat i indeværende regnskabsperiode.
Herpå fremlagde Jørgen Mikkelsen budgettet for 2015 gældende for kalenderåret. Der budgetteres med et
overskud på kr. 300.000,-.
Budgettet blev herpå godkendt af repræsentantskabet.
Ad 3. Indkomne forslag
Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Disse har været rundsendt.
Dirigenten oplæste de foreslåede ændringer.
Der var op til mødet udleveret 5 stemmer til brugergrupper, som opfyldte kravet til stemmeret.
Der var ingen, der stemte imod disse ændringsforslag, der således blev vedtaget.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
Kontingentet foreslås uforandret kr. 200,- pr. brugergruppe.
Jesper Frandsen oplyste at der næste år vil blive gjort en ekstra indsats for at orientere og påminde
brugergrupperne om vilkårene for at opnå stemmeret på repræsentantskabsmødet.
Kontingentets fastsættelse godkendtes enstemmigt.
Ad 5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand
Dirigenten gav ordet til Alfred Hansen, der meddelte, at han nu havde været formand i mange år, og han
havde fundet det særdeles spændende at være en del af KKIC-projektet, som nu var blevet gennemført, og
han så gerne, at en anden påtog sig opgaven. Til opgaven foreslås Preben Villadsen som blev valgt.
Jesper Frandsen oplyste, at han gerne vil fortsætte som næstformand for repræsentantskabet, hvorpå han
blev genvalgt.
Ad 6. Valg af bestyrelse
Dirigenten gav ordet til Leif Sigvardt, der oplyste, Erik Moes og Anders Friis-Wandall Nielsen er på valg og
har accepteret genvalg, disse blev begge genvalgt.
Stephan Skov har efter mange år i bestyrelsen både som formand for bestyrelsen og byggeudvalget i sin tid
ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Dette ønske blev af repræsentantskabet accepteret med stor tak for
den ydede indsats
Ad 7. Eventuelt.
Leif Sigvardt udtalte bestyrelsens tak til Alfred Hansen for det lange formandskab og det store arbejde
Alfred Hansen har lagt over de mange år, hvor Korup har arbejdet hen imod etableringen af KKIC.
Leif Sigvardt takkede ligeledes Stephan Skov for den store indsats han har ydet, både under
forberedelserne op til byggearbejderne som næstformand og senere formand for bestyrelsen, men også
under byggeriet har Stephan Skov lagt mange kræfter i at skabe det KKIC vi ser i dag.
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Jesper Frandsen takkede Alfred Hansen for det gode samarbejde over årene hvor de har fungeret som
formand og næstformand for repræsentantskabet.
Alfred Hansen ønskede Preben Villadsen tillykke med valget til formand takkede Jepser Frandsen for
samarbejdet. Tak til dirigenten for hans gode ledelse af mødet samt tak til referenten.
Dirigent Ebbe Damsbo lukkede mødet.
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