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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Korup Kultur-& Idrætscenter
tirsdag den 19. april 2016 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.
6. Valg af bestyrelse.
7. Eventuelt
Formanden for repræsentantskabet, Preben Villadsen, bød velkommen.
Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Preben Villadsen foreslog Alfred Hansen som 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.
Leif Sigvardt fremlagde herefter Bestyrelsens beretning, som er vedlagt dette referat som bilag nummer 1.
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med årets resultat.
Henrik Brendholdt - Forældreforeningen spurgte til antallet af medlemmer af Sport og Fitness og hvilke
planer der var for reduktion af kontingentet.
Leif Sigvardt svarede, at der kun mangler få indmeldelser for at reduktion af kontingentet kan træde i kraft
overfor medlemmerne af de foreninger som de er indmeldt igennem.
Lotte Hansen Håndbold spurgte
1/ er der mulighed for en ordning med holdtilmelding i Fitness?
2/ Kan Café overleve som samlingssted når den ikke giver det store overskud?
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Jørgen Mikkelsen svarede at ad 1/ det er en privat virksomhed så aftaler om holdtræning skal træffes med
Sport og Fitness.
ad2/ Caféen er i en gunstig udvikling og at der er tålmodighed fra bestyrelsen i forhold til hvilket overskud
der forventes. Resultatet er i år bedre end sidste år og underskuddet skal ses i relation til at den samlede
drift af centeret er positivt. Caféen ses fortsat som værende centerets samlingssted med gode muligheder
for at fortsætte som sådan.
Claus Nørlev Jensen Gymnastik supplerer omkring holdtræning med, at der er et fodboldhold som har
indgået aftale med KIF Gymnastik om fysisk træning.
Claus Nørlev Jensen Gymnastik spørger til, om der kommer en plan for, hvorledes visionerne for centerets
udvikling og planer for udbygning virkeliggøres.
Jørgen Mikkelsen svarede, at det gør der ikke lige med det første. Planen er den, at der er taget kontakt til
den arkitekt som stod for projektet i 2012 med henblik på at udarbejde et idékatalog. Det katalog skal så
benyttes til at prioritere og budgettere de projekter det indeholder og så må fremtiden vise, hvilken
finansiering som kan komme på plads. Brugerne vil blive inddraget i dette arbejde.
Det blev under ledelse af Alfred Hansen stemt om bestyrelsens beretning kunne vedtages, hvilket skete i
enstemmighed.
Jørgen Mikkelsen fremlagde regnskabet som i den indeværende periode er gældende for 12 måneder i
modsætning til sidste generalforsamling, hvor der var 16 måneder i regnskabet. Årets resultat viser et
overskud på kr. 268.523,-, og der er nu en egenkapital på kr. 675.319,-, hvoraf kr. 175.000,- er henlagt til
udbygning og forbedring af KKIC.
Powerpointén vist under fremlæggelsen er vedlagt dette referat som bilag nummer 2.
Niels Jacobsen, Badminton spurgte, hvad giver kaffeautomaten i omsætning.
Jørgen Mikkelsen svarede at der er omsat for 12.957,00 kr. i begge automater, men det skal ses i lyset af at
kaffeautomaten kom til sent i året.
Jørgen Mikkelsen fremlagde herpå budgettet for det kommende regnskabsår.
NielsJacobsenBadminton spørger til hvad det koster at skifte lysarmaturer i Hal 1?
Jørgen Mikkelsensvarede, at der er utrolig mange udbydere omkring LED lys. KKIC har bl.a. et tilbud påca.
350.000 kr., men det kræver grundigt forarbejde og omkostningerne skal vurderes i forhold til besparelse
og ”tibagebetalingstid”.
Caféen viser i dette år en fremgang i omsætning i 2015 på 114.000.- kr. eller ca. 20% bedre i forhold til
sidste år, idet tiltag som skolemaden og besøget af Lundehaven IF har virket positivt ind på regnskabet.
Alfred Hansen spørger hvordan udviklingen i eksterne kunder har været i forhold til sidste år?
Jørgen Mikkelsen svarer at der ses en forbedring i søgningen eksternt fra.
Claus Nørlev Jensen støttet af Lotte Hansen Håndbold kommenterede at priserne i Caféen synes for dyre.
Lotte Hansen spørger om der ses på reduktion af udgifterne i Caféen ved at benytte yngre hjælpere?
Sabrina Håndbold spørger, hvad der skal ske for at caféen bliver bedre?
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Jørgen Mikkelsen svarer at ja der benyttes under 18 hjælpere i Caféen, men at de ikke må arbejde alene i
henhold til reglerne. Der udvises i øvrigt stor fleksibilitet fra de forskellige medarbejdere i hallen, som kan
indgå som caféhjælpere ind imellem. Når den Caféansvarlige har fri skal det være medarbejdere over 18 år
der afløser.
Jørgen Mikkelsensvarede 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. Det er en
står hjælp for Caféen at der er frivillige hjælpere til rådighed. Generelt er medarbejdersammensætningen
baseret på at kombinere flere funktioner således at rengøringen eksempelvis kunne hjælpe i cafeen og
omvendt.Der planlægges nyansættelser af flere ungarbejdere for at spare på lønudgifterne.
Jørgen Mikkelsen viser slide ved fokusområderne for caféens udvikling i 2016.
Claus Nørlev Jensen henstiller til at gymnastikforeningens redskaber ikke bliver benyttet ved afholdelse af
børnefødselsdage.
Jørgen Mikkelsen svarer at der naturligvis skal laves aftaler med foreningerne hvis deres redskaber skal
benyttes af KKIC.
Lotte Hansen Håndbold spørger hvilke aktiviteter i form af større arrangementer eller koncerter man
planlægger?
Jørgen Mikkelsen svarer at julefrokosten med levende musik bliver det næste arrangement der forsøges
stillet på benene, men at det kræver både opbakning fra virksomhederne i området, foreningerne og
borgerne i Korup og omegn.
Det blev under ledelse af Alfred Hansen stemt om regnskabet og budgettet kunne vedtages, hvilket skete i
enstemmighed.
Ad 3. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til repræsentantskabet.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
Kontingentet foreslås uforandret kr. 200,- pr. brugergruppe.
Kontingentets fastsættelse godkendtes enstemmigt.
Ad 5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand
Repræsentantskabets formand Preben Villadsen samt næstformand Jesper Frandsen var begge på valg.
Begge modtager genvalg
Dirigenten ledte afstemningen hvor såvel Preben Villadsen og Jesper Frandsen genvalgtes.
Ad 6. Valg af bestyrelse
Dirigenten gav ordet til Leif Sigvardt, der oplyste at Holger Andersskov er på valg og ikke ønsker genvalg.
Ligeledes stopper Ove Nellemann som er Ubberud IF´s repræsentant i bestyrelsen. Ove Nellemann
erstattes af Bente Hansen udpeget af Ubberud IF.
Michael Anker Nielsen var på valg og genvalgtes.
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Per Theisenvar på valg og genvalgtes.
Leif Sigvardt oplyste at bestyrelsen skal være fra 5-8 medlemmer og nu fortsætter med 6, men at
bestyrelsen meget gerne ser Holger erstattet.
Der var ingen som ønskede sig valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan i henhold til vedtægterne dog supplere
sig selv mellem repræsentantskabsmøderne, hvilket vil blive forsøgt.
Bestyrelsen udtaler en stor tak til såvel Holger Andersskov og Ove Nellemann som begge har ydet en
årelang indsats i bestyrelsen og har bidraget betragteligt til at KKIC i dag fremstår som det vellykkede
projekt det er blevet.
Leif Sigvardt overrakte en erkendtlighed i form af gavekort og blomster til de to afgående
bestyrelsesmedlemmer.
Ad 7. Eventuelt.
Lotte Hansen Håndbold, rejste spørgsmålet om forsikringer i tilfælde af ulykker i hallen udenfor
træningstider.
Bente Hansen oplyser at Ubberud har undersøgt tilsvarende problemstilling og at svaret der var at der er
familiernes ulykkesforsikring som skal dække.
Jørgen Mikkelsen supplerer at der vil ske kontakt til forsikringsselskabet ligesom han deltager i en planlagt
konference om emnet. Der vil herefter blive udarbejdet et skriftligt svar til foreningerne.
Dirigent Alfred Hansen lukkede mødet.

Alfred Hansen, dirigent
Efter mødet:
Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet som følgende:
Formand:

Leif Sigvardt

Næstformand:

Michael Anker Nielsen

Sekretær:

Anders Friis-Wandall Nielsen

Repræsentant Ubberud IF:

Bente Hansen

Bestyrelsesmedlem:

Erik Moes

Bestyrelsesmedlem:

Per Theisen
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