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Referat af Generalforsamling 2019
Mandag d. 15. april 2019 kl. 18.30 i Nyker I.F.s klublokaler
1. Valg af dirigent – Mogens Christiansen blev valgt.
Generalforsamlingen er indvarslet iht vedtægterne.
Dagsorden blev godkendt.
2. Bestyrelsens beretning. Maike Fiil aflagde beretning.
Et medlem ønskede mere synlighed af idrætsrådet. Marian Lundh tilkendegav, at der arbejdes på
det.
Der var debat og afklaring om hvad IVK (Idrættens Videns og Kompetenceråd) og BHSIR (Bornholms
Idrætsråd) står og arbejder for.
Samt hvad uvisheden om tilskud fra regionskommunen betyder for arbejdet. Pt vil regionskommunen kun give tilskud til IVK eller BHSIR – ikke begge dele.
BHSIR afventer yderligere tilbagemelding fra regionskommunen.
Beretning vedhæftes som bilag.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget til orientering.
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.
5. Kontingentfastsættelse.
Kontingentet er uændret, det vil sige:
Til og med 249 medlemmer betales = 250 kr.
250-999 medlemmer betales
= 500 kr.
Fra 1000 medlemmer betales
= 1.000 kr.
6. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år)
Maike Fiil (formand) blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bjarne Westerdahl (kasserer) ikke på valg
Marian Lundh ikke på valg
Arne Mikkelsen ikke på valg
Brian Mogensen ikke på valg
Claus Clausen blev genvalgt.
Erik Deichmann blev genvalgt.
Alle valg under pkt. 6 og 7 gælder ifølge vedtægterne for 2 år.
8. Revisor Kent Mortensen ikke på valg.
9. Valg af 1 revisorsuppleant – Ole Hansen blev genvalgt.
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10. Eventuelt – ingen bemærkninger.

Lederpris
I forbindelse med generalforsamlingen uddeles Bornholms Sparekasse Fonds Lederpris.
Prisen blev uddelt af Svend Erik Petersen fra fonden.
Det blev Martin Byder fra Aaif, der modtog prisen, som er på 5000 kr. og diplom.
Her er noget af begrundelsen:
Martin er en mand der brænder 100% for håndbold, og for at give alle børn uanset niveau en god sportsoplevelse.
Han har i mange år trænet et af Team Bornholm Håndbolds ungdomshold, og er i den forbindelse blevet
inspireret til oprette et Lykkeliga hold - et håndboldhold for børn og unge med udviklingshandicap.
For Martin er der kort fra tanke til handling, og i løbet af ganske kort tid, fik han kontakt til Rikke Lykke
Nielsen der er "stifter" af Lykkeligaen, han fik lavet en "markedsundersøgelse", fik aftalt og afholdt møde
med Rikke og potentielle forældre til spillere på Lykkeliga holdet. Allerede ugen efter mødet havde Martin sin første træning med det nye hold.
4 uger senere deltog holdet ved den årlige sæsonafslutning for alle Lykkeliga hold, i Ålborg, for selvfølgelig skulle de her børn også have den oplevelse.
Martin er rummelig, han har plads til at favne alle uanset deres fysiske formåen, han får det bedste frem
i alle, er god til at fremhæve børnenes styrker fremfor deres svagheder.
Han er positiv som træner, har et godt samarbejde med forældregruppen, og evt. søskende på holdet.
Og så vil han bare at alle har det sjovt med håndbolden.
Gæster:
Martin Byder fra AAIF var inviteret til at fortælle om Lykkeliga.
Efter at overraskelsen over modtagelse af lederprisen havde lagt sig, fortalte Martin meget inspirerende og
glad om hvordan det er at arbejde med håndbold for udviklingshæmmede børn.
Der var fotos og korte videoer med børn og forældre.
Der er nu registreret 47 klubber i Lykkeliga og i september 2019 afholdes første stævne i AAIF.
Dejligt at høre om succes´en.
Referent:
Hanne Sonne Poulsen

