
Referat af SIFAs repræsentantskabsmøde den 8. maj 2017 
 
SIFAs formand Keld Jensen (KJ) bød velkommen til de fremmødte æresmedlemmer, idrætsledere og gæ-
ster – han gav derefter ordet til Afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistrikter Erik B. Kristensen som 
gennemgik proceduren for - hvordan en idé om renovering/ombygning/nybygning af faciliteter går fra teg-
nebrættet - via Prioriteringskataloget - til realitet. 
 
Herefter tog Jakob Molbech Andersen og Jesper Wasilewski Larsen over. 
De to unge studerende (og Thyge Sall, som desværre var syg) - fra kandidatuddannelsen i idræt på Aalborg 
Universitet har kastet deres blik på det danske foreningsliv. 
Deres undersøgelse har vist, at idrætsforeningerne er ved at fjerne sig fra den oprindelige grundidé om at 
være et samskabende fællesskab. 
Snarere er der tegn på, at idrætsforeningerne opfattes som et firma, der yder en service. 
Det kan være undergravende på den lange bane, mente de studerende. 
 
Den sidste oplægsholder - direktør for IDAN (Idrættens Analyseinstitut) Henrik H. Brandt tog - med ud-
gangspunkt i CDUs seneste undersøgelse – fat på: 
De frivillige bliver ældre, og idrætsforeningerne skal tilpasse sig nye idrætsformer og udfordringer. 
Hvad kan man gøre for at sikre, at foreningerne fortsat bliver et attraktivt sted at være for både unge og 
ældre medlemmer, frivillige og ledere?  
 
Efter disse 3 spændende indslag – havde rådmand Mads Duedahl (MD) (der desværre ikke kunne blive og 
deltage i selve repræsentantskabsmødet) bedt om ordet. 
 
MD takkede både SIFA og idrætten for et godt og konstruktivt samarbejde gennem de seneste (næsten) 4 
år. 
Han roste især idrætten for aldrig at være destruktiv i tilgangen til tingene, men altid at tænke i konstrukti-
ve løsninger. 
 
Herefter var der spisning – og efterfølgende var vi så klar til repræsentantskabsmødet: 
 
KJ bød velkommen til de seneste ankomne og gav herefter ordet til afdelingsdirektør for Spar Nord - Stef-
fen Glarbjerg - som motiverede for og overrakte Michael Bohnstedt, Aalborg Judoklub Årets Idrætsleder-
pris + rejselegat fra Spar Nord på kr. 10.000. 
Årets Talent pris uddeles ved en senere lejlighed - da modtageren var optaget af deltagelse i stævne uden-
lands. 
 
KJ ønskede Michael tillykke med prisen og gik herefter over til dagsordenens Pkt. 1: 
 
 
1. Valg af dirigent 
KJ foreslog - traditionen tro - på bestyrelsens vegne Peter Ross Jensen (PRJ). 
Han blev valgt med applaus - uden modkandidat. 
 
PRJ startede med at takke for det ærefulde valg: 
”Jeg ved godt, der blev grinet lidt, men det tager jeg som en positiv ting. Og så vil jeg gerne sige tak til jer 
for, at I stadig er til stede – selvom det er efter spisningen. 
Min første opgave, som dirigent, det bliver, at konstatere om dette repræsentantskab er lovligt indkaldt. 
 
Vi har i § 9 stående: 
- At ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i maj måned - det er ramt meget godt! 
- At medlemmerne indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel – der er sendt ud 10/4 2017 – Søren Larsen har 
haft regnemaskinen fremme – og det passer fint på dato! 



Endvidere står der, at indkaldelsen skal indeholde dagsorden med angivelse af hvem der er på valg – det 
har jeg tjekket - og det er i orden – også i forhold til tidligere afholdte møder. 
Vi er jo i år på et ulige årstal – og så fremgår der noget specielt af vedtægterne – men det er overholdt. 
Derfor mener jeg, at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet, og derfor er det også beslutningsdyg-
tigt. 
Er der nogen, der har indvendinger mod det? 
Det er der ikke – så er det på plads! 
 
Jeg har nogle oplysninger - som jeg tager med det samme – fordi dagsordenen er gennemgået. 
 
Det er sådan, at i vedtægternes § 9, afsnit 3, der siges det, at repræsentanter, der møder med skriftlig 
fuldmagt fra deres forening samt siddende bestyrelsesmedlemmer, hver har én stemme. 
I § 8 står der, at der kun kan afgives stemme ved personligt fremmøde. 
Og i § 9, fik vi for et stykke tid siden en ny bestemmelse ind, der siger, at alle forslag, der skal behandles på 
dette repræsentantskabsmøde – eller på repræsentantskabsmøder i det hele taget - de skal være bestyrel-
sen i hænde senest den 15. marts – og vi ved fra dagsordenen - at der er et forslag til justering af SIFAs ved-
tægter. 
Det er rettidigt fremme – og det er lagt sammen med indkaldelsen – som det også fremgår af vedtægterne, 
at det skal være - den 10/4. 
Endelig skal jeg sige, at det fremgår af § 14, at revideret regnskab skal udsendes senest 8 dage før mødet. 
Jeg har konstateret, at det er lagt på SIFAs hjemmeside den 24/4 – og det er sendt til medlemmerne på mail 
den 26/4 - så den side af sagen mht. frister – er også i orden. 
 
Protokolfører – som han stadigvæk hedder - det er Søren Larsen – går jeg ud fra! 
 
Og så står der endvidere, at dirigenten bestemmer afstemningsmåden – med den tilføjelse vi fik for et styk-
ke tid siden, at hvis der er 3 medlemmer eller foreninger, der ønsker skriftlig afstemning – så får de det, 
men lad os nu se, hvordan vi klarer det… 
 
Vedtægtsændringerne – som vi senere kommer frem til – det kan jeg ligeså godt sige med det samme – det 
kræver at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget – hvis det skal vedtages. 
 
Så kan jeg oplyse, at vi er her repræsenteret med 40 klubber, der er 64 stemmeberettigede, og der er i alt 
108 mødedeltagere. 
 
Jeg plejer også sædvanen tro og udnævne et stemmeudvalg – de har ikke været overbelastede de sidste år, 
så derfor tror jeg, de bliver skuffede, hvis ikke jeg udnævner følgende: 
 
Bent Brandtoft, AIG – er du villig? 
BB: ”Ja!” 
Søren Toft, SGIF – villig? 
ST: ”Ja!” 
Preben Eihilt, ADC – mere end villig! 
 
Så er vi klar til gå i gang med selve repræsentantskabsmødet – dagsordenens Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 
til godkendelse – værsgo Keld Jensen!” 
 
 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
KJ: ”Tak for det! 
Jeg tillader mig at starte min mundtlige beretning med at vise det ”roadshow” jeg har med, når lejligheden 
byder sig til at fortælle om Aalborgs fortræffeligheder og Danmarks næstbedste idrætssamvirke………. SI-
FA!” 
 



Efter visningen af dette PowerPoint show forsatte han: 
 
”Dette oplæg var oprindelig lavet som et svar på Henrik Brandts (Idan) provokerende oplæg til en konfe-
rence i Vejen i 2014: 
”Er idrætssamvirkerne sure gamle mænd – eller væksthuse for foreningslivet?” 
Min påstand var jo naturligvis, det sidste… uden at det første ikke også kunne passe på flere kolleger rundt i 
landet. 
Vi syntes dette var en passende lejlighed til, at I i foreningerne, trods hjemmesider, nyhedsbreve og dags-
pressen, får en opdatering på, hvorledes jeres bestyrelse arbejder for SIFA. 
 
Jeg tør godt stå inde for, at SIFA er unik på landsplan. 
Naturligvis får vi en særlig rolle, med den aktionsstyrke, der ligger i en god økonomi, der tillader os at ”byde 
op til dans”… - at udfordre og opfordre til nye initiativer og partnerskaber til gavn for idrætten. 
Stine Sørensen, medlem af Folkeoplysningsudvalget og ambassadør i DIF var i forrige uge på vegne af DIF i 
Aars for at promovere DIF-initiativer før det stundende kommunalvalg. 
Vi mødtes med en række repræsentanter fra både foreninger, samvirker og idrætsråd.  
Flere steder er sidstnævnte et surrogat for Folkeoplysningsudvalget.  
Altså flere steder er der ingen, der tager ansvar for alle ikke- idrætsforeninger, spejdere og aftenskoler. 
Kommuner, hvor tiden gik i stå i 1991 med indførelsen af Folkeoplysningsloven, og hvor man stadig bøvler 
med bl.a. 25-årsreglen. 
En regel der går stik imod foreningsudviklingen, hvor man p.t. ser de ”over 25” bevæge sig væk fra forenin-
gerne og over i fitnesscentrene. 
Man straffer alderskategorien over 25 yderligere, ved at modregne dem i de offentlige tilskud. 
I hovedstaden hørte vi, at der var budgetkrig mellem idræt og aftenskoler. 
Det havde vi i Aalborg for 15-20 år siden… 
På det nys overståede DIF årsmøde hørte jeg igen og igen, at vort samspil i Folkeoplysningsudvalget er 
landskendt for og med idrætten, for foreningerne, for aftenskolerne og for korpsene. 
  
Aaaaaarh… der var så lige bordtennisformanden fra Hirtshals, der kunne huske, at politikerne i Aalborg i en 
periode indførte begrebet ”tørsvømning” i skoleundervisningen.  
Det var en smutter….  
Det er mageløst i Aalborg! 
 
Jeg brugte selv i en hyldesttale til SIFAs 90-årsdag, at ”nu skulle SIFA ikke blive en tandløs gammel kælling, 
men til stadighed være den lille terrier, der snapper politikerne i haserne”. 
Vi har ikke mistet hverken bid eller tænder, men vi har det bedste forhold til og samspil med politikerne, på 
hele fritidsområdet, og så er der ingen grund til at snappe… 
Helt generelt: ingen ”sognerådspolitik”, ingen nepotisme og ingen fnidder. 
Det er os: Forenings-Aalborg! 
   
Er der da slet ikke noget, der skal være tema for os i den lokale valgkamp? 
Næ, egentlig ikke! 
Vort ydmyge ønske er såmænd blot, at man ikke forringer vilkårene for vore foreninger.  
• At kommunens politikere og embedsværk leverer i forhold til den vedtagne Fritidspolitik. 
• At det bliver lettere at agere som foreningsleder, således at vi kan rekruttere alle de nye ledere der skal 

til, eftersom der skal komme tusindvis af nye medlemmer ind i foreningerne. 
• At man husker at få ”byggekranerne” med, når man bygger en ny bydel med 7.000 indbyggere. 

Så skal fritidsfaciliteterne være en del af showet. 
Intet kan som foreninger give fællesskab og lime en ny bydel sammen. 
 

Aalborg vokser og foreningsdeltagelsen vokser med. 
Det stiller øgede krav til jer i foreningerne og til os i bestyrelsen. 
Flere i foreningerne betyder flere om stort set samme budgetter. 
Det er en kendsgerning, og dermed en gradvis udhuling af midlerne til fritidsområdet. 



Selv de mest kreative og dygtigt udsete besparelser kan ikke jævne vejen på sigt. 
 
Så kære politikere: tænk Fritidsområdet ind i budgetstrategien for Aalborgs udvikling! 
 
Man kunne forledes til at betragte gymnastik som en kampsport.  
I hvert fald nå det gælder det verbale plan. 
I Aalborg har vi haft et mindre ”skælv”, da AIG sprængtes, og der ud af det kom ”GymAalborg”. 
Med én decideret gymnastikhal og nu to ambitiøse foreninger, har vi balladen.  
I et sådant opbrud er der naturligvis mange følelser og personlige relationer, der bliver smidt på bordet, 
men her klart ikke nogen lykkelig skilsmisse. 
Jo, hvis man ser på medlemstallene, så har de to foreninger nu sammenlagt betydeligt flere medlemmer 
end den ene klub havde før. 
Naturligvis er der territorier og grænser, der skal ”pisses af”. Divergerende opfattelser af metoder, bredde 
og elite. 
Derfor opstår nye foreninger, og er der så noget galt i det? 
Næh egentlig ikke, og i sin tid opstod AIG vel ud af AG, og sådan udvikles og afvikles foreninger. 
 
Nu har krigen raset siden sidste år i august, og fra forvaltningens side har man sammen med SIFA prøvet at 
finde ind til fornuften.  
”Sæt jer sammen, find en løsning og fordel tiderne.” 
Adskillige møder… løsninger har været vendt og drejet, men man vil ikke være i stue sammen.  
Fritidsforvaltningen han virkelig måttet stå for skud trods deres utallige løsningsforslag til udnyttelsen af de 
nu ”alt for få timer i gymnastikhallen”. 
 
Hvorfor nævner jeg nu dette i min beretning? 
Af 2 årsager: 
Den ene er det uhyre tidskrævende apparat, som forvaltningen har sat i værk for at opnå en fair behandling 
og fordeling af gym-hallens timer. 
Kompensation, flytning, grej, termisk kameratælling osv.  
Service-tid som går fra de mange andre foreninger… fra fællesskabet. 
Den anden er, at debatten og tonen har været personlig og overophedet, og at man sluttelig leverer et 
kompendium, som forvaltningen skal forholde sig til, har gjort, at forvaltningen nu overgiver sig, og efter en 
orientering til Folkeoplysningsudvalget nu lægger sagen op til politisk beslutning/ behandling på førstkom-
mende Folkeoplysningsudvalgsmøde. 
 
Det var et rystet, men enigt Folkeoplysningsudvalg, der slog i bordet og opsagde mere langmodighed over-
for de stridslystne parter.  
Tænk hvor megen tid og god energi, der her er hældt ud. 
Det er simpelthen ikke godt nok! 
 
Der er intet så slemt, at det ikke er godt for noget.  
Ud af støvskyen efter de to kombattanter ser vi så måske manglen på en facilitetspolitik/strategi. 
Hvem kan være hvor, hvor mange kan de være, elite, bredde, egnet til, uegnet til, størrelse til, standard, 
demografiske sammenhænge, udnyttelsesgrad, ønsker til opdatering eller nye faciliteter osv. 
 
I Aalborg har vi jo i bund og grund langt de fleste af de facts, som samlet set kunne blive et rigtig godt red-
skab og danne grundlag for en sådan politik/strategi eksempelvis i den føromtalte gymnastik-krig. 
Den kunne være et formidabelt redskab for såvel politikerne ved planlægning/bevilling af nye faciliteter, og 
for embedsværket ved vedligehold, opdatering og fordeling af idrætsfaciliteter. 
7 byer har lige her og nu sagt ja tak til - med DIF som samarbejdspartner - at udvikle en facilitetspolitik. 
Der er jo ingen facitliste for det her, så skulle vi ikke bare sætte i værk i Aalborg…. altså når der er ryddet op 
efter Landsstævnet, og batterierne er ladet op igen. 
 



Og så kan vi i mellemtiden alle glædes over, at Aalborg er udset til at blive en del af NEC… Nationalt Elite-
sportscenter.  
Med hovedsæde i København og regionale centre i Aalborg, Odense og Aarhus. 
En arbejdsgruppe nedsat på tværs af Team Danmark, DIF og Aktivkommitéen har peget på potentialet i de 4 
byer. 
For Aalborgs vedkommende nævnes at Aalborg Kommunes og Elitesport Aalborgs positive tilgang i et øget 
samarbejde med AAU og UCN vil kunne løfte elitesporten i Aalborg-regionen. 
Hertil at AAU og UCN med Nordjysk Elitesport giver talent- og eliteatleter gode og fleksible muligheder for 
at kombinere elitesport og uddannelse. 
En kæmpe cadeau, og jeg er så stolt over, at vi i SIFA i årevis har understøttet denne udvikling. 
Der er som taget ud af ”X-factor”, og jeg får lyst til at bryde ud i et: GODT GÅET AALBORG! 
 
Lige nu er det lige før DGI’s Landsstævne 2017.  
Her gælder det bredden. 
Her viser vi også, hvad Aalborg formår. 
 
Her er det også på sin plads at sige tak for et utroligt godt samarbejde til Fru Møller – Inger Møller Nielsen, 
DGI – og tillykke og velkommen til Birgitte Nielsen – som ny direktør i DGI Nordjylland. 
Vi glæder os til samarbejdet! 
 
Gå ud og gør det I plejer, og uanset hårfarve… det I gør… det gør en forskel! 
 
Tak for ordet…” 
 
PRJ: 
”Så har formanden Keld Jensen aflagt bestyrelsens beretning – og denne beretning er jo til godkendelse af 
repræsentantskabet. 
Jeg spørger, om der er nogen, der ønsker ordet til beretningen – spørgsmål – kommentarer – og hvis det er 
tilfældet, så vil jeg gerne lige bede om navn og klub  
Er der nogen, der ønsker ordet til beretningen? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet! 
Så tillader jeg mig at spørge: 
Er der nogle, der har indvendinger mod at beretningen den godkendes? 
Det er der heller ikke… 
Så er beretningen godkendt! 
Nu vender vi jo tingene på hovedet her i aften – så det kan vi ligeså godt blive ved med – vi går videre med 
dagsordenens Pkt. 3:” 
 
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
– herunder fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA samt fastsættelse af det årlige medlemskontingent. 
Begge dele foreslås uændrede… 
 
PRJ: 
”Jeg giver ordet til SIFAs kasserer Bjarne Falk Andersen (BFA) – værsgo Bjarne!” 
 
BFA gennemgik den finansielle rapport med fokus rettet på hovedtallene i årsregnskabet. 
Resultatet før tilskud og uddelinger siger kr. 3,581 mill. - mens der er uddelt kr. 1,870 mill. – det giver et 
resultat på 1,711 mill. 
Overførte henlæggelser fra tidligere år siger kr. 1.306 tusinde – det giver så kr. 3,017 mill. til disposition før 
henlæggelser. 
Man har valgt at henlægge kr. 2,596 mill. – og dermed konsolideret os med 421 t.kr. 
Han gjorde også opmærksom på et par nye hensættelsespuljer – FastRek 500 t.kr. (som Per Høberg vil for-
tælle mere om senere) og Lind Puljen 250 t.kr. (”videreførelse” af Lind Fonden). 
 



PRJ: 
”Tak til kassereren for gennemgangen af regnskabet. 
Som dirigent, der skal jeg jo også efterse regnskabet, og jeg vil gerne lige føje til det, som kassereren har 
sagt – nemlig at oplæse at de kritiske revisorers påtegning, der lyder således: 
”Vi har gennemgået årsrapporten for 2016 for Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA og herunder 
kontrolleret likvide beholdningers tilstedeværelse pr. 31.12.2016 samt stikprøvevist gennemgået indtægts- 
og omkostningsbilag alt uden bemærkninger.” – underskrevet 20/4-17 af Gitta Thorup Sørensen og Poul 
Erik Wagner. 
Så har vi det med! 
Jeg skal spørge, om der er spørgsmål til regnskabet…? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet! 
Vi glemte lige under regnskabet – at få kassererens bemærkninger til – og som der står i dagsordenen – 
forslaget om fastholdelse af både indskuds- og kontingentsats. 
Hvordan er satserne?” 
 
 
 
BFA: 
”Kontingentsatserne er variable:  
1-100 medlemmer er 400 kr. 
101-300 medlemmer er 600 kr. 
301-500 medlemmer er 800 kr. 
501-1.000 medlemmer er 1.000 kr. 
1.001-?? medlemmer er 2.000 kr. 
 
Optagelsesgebyret er på 500 kr.” 
 
PRJ: 
”Tak til kassereren – han er bestået…! 
Jeg foreslår at vi tager stilling til – samlet under Pkt. 3 – om forsamlingen/repræsentantskabet kan godken-
de det regnskab – de nu har fået forelagt – og ligeledes uændret indskuds- og kontingentsats. 
De, der kan gå ind for det, bedes række hånden op nu! 
Tak! 
Er der medlemmer, der stemmer imod? 
Er der medlemmer, der stemme hverken for eller imod? 
Regnskabet mv. er godkendt enstemmigt! 
Tak for det…” 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
SIFAs bestyrelse havde fremsat forslag til justering / modernisering af vedtægterne. 
Forslaget var medsendt i beretningen. 
 
PRJ: 
”Så når vi frem til dagsordenens Pkt. 4, og det er bestyrelsens forslag til det, man kalder en justering af 
SIFAs vedtægter:” 
Jeg har gennemgået SIFAs eksisterende vedtægter – sammenholdt med de forslag, der nu ligger frem her – 
og aftalt med bestyrelsen – at jeg prøver herfra – sammen med Søren – og så på PowerPoint – og lige gen-
nemgå de ændringer, der er i det. 
Og jeg kan konstatere i min gennemgang, at der ikke er nogen af de enkelte afsnit, som er nævnt her og 
foreslået ændret og justeret, der kolliderer med hinanden, sådan at vi kan tage det 1 ad gangen og se om 
forsamlingen kan godkende det – og springe videre – hurtigt – til det næste…” 
 
Forslagene kan ses i den fulde udstrækning på side 5, 6, 7 og 8 i beretningen:  
https://issuu.com/sifa9000/docs/beretning-til-tryk-2017 

https://issuu.com/sifa9000/docs/beretning-til-tryk-2017


 
Ændring af § 3: 
Spørgsmål: 
 
Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub: 
”Kan det passe, at man ikke en gang vil se foreningernes vedtægter – før man godkender dem?” 
 
KJ: 
”Det er fuldstændig rigtigt! 
Man kan kun blive optaget, hvis man er godkendt forening i Aalborg Kommune – og der har man afleveret 
sine vedtægter!” 
PRJ: 
”Godt spørgsmål – klart svar! 
Flere spørgsmål til dette punkt? 
Det er sådan, at når der skal vedtages en vedtægtsændring – så skal det ske med 2/3’s flertal. 
Jeg vil gerne have en håndsoprækning på, de der kan stemme for denne ændring. 
Er der medlemmer, der stemmer imod? 
Er der medlemmer, der stemme hverken for eller imod? 
Det forslag her er vedtaget! 
 
Ændring af § 5: 
Ingen spørgsmål… 
Enstemmigt vedtaget! 
 
Ændring af § 8: 
Er der nogen bemærkninger til dette punkt? 
Det er der ikke… - jo – undskyld 
 
Per Holm-Pedersen (PHP), Aalborg Martial Arts: 
Hvad er baggrunden for at man vil forlade fuldmagtsblanketsystemet og bare udlevere stemmesedler ved 
indgangen? 
 
KJ: 
Der er ikke nogen dybere grund, andet end at det har været meget bøvlet, og vi føler egentligt, at vi godt 
ved - når vi ser - hvem man melder til - så har vi egentlig fuld fornemmelse af, at det er legalt – så længere 
er den egentlig ikke… 
 
PRJ: 
”Kan jeg tillade mig at føje til, at det er en administrativ forenkling… 
Var der mere PHP?” 
 
PHP: 
”Der kommer 3 mand ned fra os. 
De 2 tager stemmesedlerne. 
Jeg er den sidste, der kommer. 
Hvad så? ” 
 
PRJ: 
”Vi tænker lige over det – så kommer der et svar… 
Søren Larsen (SL) vil gerne lige forklare – hvad der ligger i administrativ forklaring…” 
 
SL: 
Det, der ligger i det, det er, at i dag, der siger vi, at vi skal have en fuldmagt fra bestyrelsen – men det er 
ikke det der foregår i virkeligheden – idet det er formanden, der skriver under på sin egen fuldmagt. 



Så den vej omkring – er der ikke nogen forskel som sådan. 
Hvis det skulle have været fuldstændig gældende – så skal det være dem – der tegner foreningen – der skal 
lave en fuldmagt – og det bliver noget langhåret ude i foreningerne, hvis det skal køre på den måde i hvert 
fald. 
Det der er tanken i det, det er at, når vi sender invitationerne ud – så tilmelder man sig via nettet og der-
med så ved vi også, at hvis der kommer 3 tilmeldinger fra jeres klub – så vil vi helt naturligt rette henven-
delse til jer og spørge – hvem der skal have stemmerne? 
 
PRJ: 
”TAK! 
Det var administrationens forklaring på det…” 
 
PHP: 
”Jeg kan godt forstå – hvad I siger, men jeg synes ikke det løser problemet… 
Vi melder 3 til – de 2 første får stemmesedler – men den sidste får ingen…” 
 
SL: 
”Altså stemmesedlerne bliver ikke udleveret til de 2 første, der kommer – de bliver udleveret til de 2, der er 
meldt til med navns nævnelse – og som sagt er der 3 tilmeldinger nede fra jer – så skriver vi til jer: Hvem 
der skal have stemmerne?” 
 
PHP: 
”Det er ikke for at være pitbull… - men I ændrer paragraffen til, at der står: udleveres ved indgangen… 
Jeg kan sagtens forstå den kontrol, der ligger i det, men det står, der ikke noget om i vedtægterne… ” 
 
SL: 
”Det kan du måske have ret i… 
Jeg må indrømme, at jeg ikke kan alle paragrafferne udenad – så det må jeg lige kigge på… 
Men Keld – du har en holdning til det…” 
 
KJ: 
”Så lader vi det bare stå…” 
 
PRJ: 
”Efter denne drøftelse - er stillingen den, at bestyrelsen trækker forslaget… - og at § 8 – dermed bliver be-
varet…” 
 
Ole Hansen, Svenstrup Godthåb, IF: 
”Jeg vil gerne forslå, at ændringen sættes til afstemning!” 
 
PRJ: 
(KJ nikkede bekræftende til at stemme om forslaget). 
”Så skal jeg lige tænke mig om – hvad er det mest vidtgående… 
Det må være det nye. 
Det sætter vi til afstemning. 
Altså det nye forslag sætter jeg til afstemning nu… 
De der kan stemme for bedes markere nu! 
Ja tak! 
De der stemmer imod bedes markere nu! 
Ja tak! 
De der stemmer hverken for eller imod – bedes markere nu? 
Ja tak! 
Da det er sådan – at 2/3 = 42 stemmer for – så er det forslag vedtaget!” 
 



John Larsen, Aalborg Svømmeklub: 
Hvis bestyrelsen trækker forslaget – skal vi vel ikke stemme om det? 
 
PRJ: 
De trak ikke forslaget alligevel… 
 
OH: 
Grunden til at jeg rejste mig før – er at jeg ikke synes, det er rimeligt, at bestyrelsen trækker sit forslag på 
baggrund af én kommentar. 
Derfor foreslog jeg, at det blev bragt til afstemning – så kunne denne jo vise - hvad der skulle ske… 
 
PRJ: 
”Er der flere kommentarer til det? 
Det er der ikke – så går vi videre…” 
 
Ændring af § 9, 10, 11, 13 og 15: 
Ingen spørgsmål… 
Enstemmigt vedtaget! 
 
 
5. Valg af kasserer 
PRJ kunne konstatere, at den nuværende kasserer Bjarne Falk Andersen (BFA) var klar til genvalg – og 
spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater. 
Det var ikke tilfældet, og dermed var BFA genvalgt - uden modkandidat. 
 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
PRJ konstaterede, at Tem Frank Andersen, Knud Tobiasen og Denise Bakholm var på valg – og at alle var 
villige til genvalg – og spurgte om, der var andre forslag til de 3 bestyrelsesposter. 
Da det ikke var tilfældet, var alle tre dermed valgt - uden modkandidater. 
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
PRJ konstaterede, at den nuværende suppleant Rikke Nielsen var villig til genvalg (selv om hun ikke var 
tilstede) – og spurgte om der var andre kandidater. 
Det var der ikke, og dermed var Rikke valgt - uden modkandidat. 
 
8. Valg af 1 revisorsuppleant 
PRJ konstaterede, at den nuværende suppleant Claus Pedersen, Triton ikke modtog genvalg. 
Bestyrelsen foreslog i stedet Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub. 
Han blev også enstemmigt valgt - uden modkandidat. 
 
9. Eventuelt 
”Så er vi fremme ved dagsordenens § 9 – og der har jer 2 indtegnet – den 1. det er Per Høberg (PH) fra be-
styrelsen. 
Værsgo Per!” 
 
PH redegjorde for den nye pulje og om hvordan man kan søge den. 
Disse oplysninger er lagt op på vores hjemmeside og kan studeres der… 
 
PRJ: 
”Tak til Per for denne gennemgang! 
Den næste, der har bedt om ordet er Susan Roulund (SR)!” 
 



SR fortalte om arbejdet i Frivilliggruppen – takkede de klubber, der har meldt sig – og opfordrede alle, der 
er klar til at yde et stykke arbejde – til at melde sig. 
Hun mindede også om – hvor fantastisk en oplevelse – det bliver, når Aalborg åbner sig for Landsstævnet! 
  
PRJ: 
”Tak til Susan – er der andre – der ønsker ordet under eventuelt? 
Denise Bakholm (DB) fra bestyrelsen – værsgo Denise!” 
 
DB: 
Mindede klubberne om – og opfordrede dem til at søge – Kontingentpuljen – det er stadig muligt at søge 
hjælp til betaling af kontingent for økonomisk vanskeligt stillede. 
Hun takkede samtidig de økonomiske samarbejdspartnere for hjælpen – uden deres deltagelse – ville det 
ikke være muligt. 
 
PRJ: 
”Tak til Denise! 
Er der medlemmer, der ønsker ordet under eventuelt? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet – så vil jeg give ordet til formanden for afsluttende bemærkninger – og 
samtidig takke forsamlingen for god ro og orden – og medvirken… TAK!” 
 
KJ: 
”Ikke fordi, at I skal have fat i stemmesedlerne igen, men jeg kunne bare godt tænke mig at få en lynhurtig 
forbrugerundersøgelse – og det handler egentlig om: 
Kan I tilkendegive om at den måde vi har kørt vores repræsentantskabsmøde i dag – den programstruktur – 
at den tiltaler jer? 
Så er det op med labben! 
Er der nogen der er imod? 
Det var godt – det er til at arbejde med det her! 
 
Tusind tak for fremmødet – tak til bestyrelsen for endnu et supergodt år i SIFA – fantastisk arbejdsindsats 
har det været – og vi kommer heller ikke til at gå sovende ind i fremtiden – det kan vi love jer! 
 
Tak til dirigenten, som endnu en gang har ført os suverænt igennem repræsentantskabsmødet – han er jo 
en ren lovkompressor. 
Aflønningen, den har han modtaget – da det skal gå uden om skattevæsenet – når man har nået hans alder 
– kan det jo modregnes i både efterløn og pension – så den har han modtaget. 
Tak for indsatsen Peter. 
 
Tak til alle for fremmødet og held og lykke med det arbejde, der skal laves ude i foreningerne, som I bræn-
der for.  
Så skal vi lige op og stå og have et rigtigt SIFA-hurra - 3 lange + 3 korte - efterfulgt af SIFA, og dermed var 
SIFAs repræsentantskabsmøde 2017 afsluttet.” 
 
 
 
Aalborg, den 2. juni 2017 
 
 
 
 
Peter Ross Jensen 
Dirigent     Referent: Søren Larsen 


