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Valg af dirigent

Finn Pilgaard Møller blev valgt som dirigent.

Valg af stemmetællere

Valgt blev Anna Lise Christoffersen og Hanne Sloth Frandsen

Ledelsens og
afdelingernes
skriftlige
beretninger og
visioner for
fremtiden

Formanden (JL) oplyste indledningsvis, at ikke alle afdelinger havde afleveret beretninger
og visioner for fremtiden.
JL gennemgik herefter ledelsens beretninger og visioner. Der henvises i den forbindelse til
LIUF.dk, hvor beretningen er opført.
Efterfølgende oplyste JL om ledelsens visioner for fremtiden.
Det vedrører primært følgende:
- Arbejde videre med LIUF’s grundlæggende værdier
- Bedre udnyttelse af LIUF’s køkkenfaciliteter
- Attraktivt at deltage i det frivillige arbejde i foreningen, herunder beskrivelse af
det frivillige arbejde (så alle ved, hvad de går ind til)
- Samarbejdet med skolen bør intensiveres
Erik Vangsted (EV) gjordeherefter opmærksom på de manglende beretninger/visioner fra
afdelingerne. Ledelsen erkendte, at der fejlagtigt ikke var ”rykket” for de manglende
beretninger og visioner.
Der udspandt sig herefter en debat omkring fællesmøder, som beskrevet i vedtægterne.
EV gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det af Ledermappen fremgår, at der i årets
løb skal indkaldes til mindst 2 fællesmøder, på hvilke der kan træffes beslutning om emner
af fælles interesse for LIUF.

Forelæggelse af
de reviderede
regnskaber og
hovedforeningens
budget for det
kommende år

Knud Lundberg (KL) gennemgik Hovedforeningens regnskab.
Der henvises i den forbindelse til det udleverede materiale på mødet.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 4.121.
KL gjorde i samme forbindelse opmærksom på det faldende medlemstal. Der var ved årets
slutning et fald på 170 medlemmer. Jesper Skydt ønskede ledelsens stillingtagen hertil.
Ledelsen anførte, at man – som tidligere omtalt – ville intensivere samarbejdet med
skolen med henblik på at ”fange” nye medlemmer. I samme forbindelse gjorde Jesper
opmærksom på, om det også kunne være en ide at kontakte boligforeningen i området.
Efterfølgende enighed om, at afdelingerne synliggør sig selv over for disse instanser.
Så med andre ord er det et fælles LIUF projekt.
Regnskabet blev herefter godkendt.
KL gennemgik herefter afdelingernes regnskaber. Regnskabsresultaterne viste generelt
fine resultater.
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Efterfølgende takkede KL for de fine regnskaber og samtidig udtrykte han stor tilfredshed
og tak til revisorerne (Finn Møller og Ingrid Jensen) for deres fine arbejde.
Herefter var det Hovedforeningens budget for det kommende år.
Dette budget udviser et underskud på kr. 28.819. Dette skyldes hovedsageligt det
faldende medlemstal i foreningen. Afdelingerne bidrager således med et kontingent pr.
medlem på kr. 125. Dette er uændret fra tidligere år. De faste udgifter i Hovedforeningen
på 147.000 påvirkes således ikke i samme grad som indtægterne fra afdelingerne. I de
kommende år, skal man således søge at tilpasse medlemsbidraget fra afdelingerne med de
faste udgifter.

Behandling af
indkomne forslag

Der var indkommet forslag fra fodboldafdelingen. Dette forslag gengives således:
” Vi foreslår, at udvalgene i Liuf skal være repræsenteret i Liuf’s ledelse og være
stemmeberettiget ”.

Fodbold fik herefter mulighed for nærmere at uddybe forslaget. Man mente således, at
der var ”risiko” for, at ledelsen kunne træffe beslutninger om emner af fælles interesse,
uden at involvere udvalgene.
Hertil svarede ledelsen, at dette ikke er hensigten, og at det i øvrigt af Ledermappen
fremgår, at beslutninger af fælles interesse for foreningen skal træffes på fællesmøder.
Der udspandt sig herefter en del debat, idet forslaget – efter ledelsens opfattelse – ville
bevirke en tilbagevenden til den tidligere hovedbestyrelse.
Man overgik herefter til skriftlig afstemning, og resultatet var, at 25 stemte nej til
forslaget, 3 stemte ja og 2 stemte blank.
Forslaget blev således nedstemt.

Afstemning om
forslag til
personvalg
fremsat af
ledelsen

Ledelsen oplyste, at alle 4 medlemmer ønskede at genopstille.
EV gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det ville have været en fordel, såfremt
dette fremgik af sagsordenen.
Tages til efterretning fremover.
De opstillede:
Jørgen Randrup Lassen
Knud Lundberg
Ib Rævdal
Anders Øster
Blev herefter genvalgt med 32 stemmer ud af 32 afgivne stemmer.
Knud Lundberg valgtes som økonomiansvarlig.

Valg af 2 revisorer
Genvalg til Finn Møller og Ingrid Jensen
og en
revisorsuppleant Ny revisorsuppleant Kirsten Rasmussen
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Godkendelse af
afdelingernes
forslag til udvalg

Alle forslag – med undtagelse af håndbold – som ikke var repræsenteret, blev godkendt.
Det aftaltes, at ledelsen kontakter håndbold med henblik på oplysning og efterfølgende
godkendelse af deres forslag til udvalg.

Eventuelt

EV fremsatte ønske om, at referat fra ledelsesmøder fremover sendes til
udvalgsformændene.
Dette blev taget til efterretning.
JL takkede for god ro og orden og for det fine fremmøde.
27.02.2018
Anders Øster

