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DBU Bornholm
Referat 24. februar DBU Bornholms repræsentantskabsmøde i
Hasle IF.
Formand LarsAlbækbødvelkommen, og glædedesig over Hasle IF's værtskab.
Mlndeord for afdøde tidligere formand Kim BJeldstrand

Årets leder kåret, Ann-Sofle Sanne fra Østermarie IF
l. Valg af dirigent
. Bestyrelsen foreslog advokat Slsse Sejer Rlis som blev valgt.

.

Slsse Sejer Riis konstaterede at repræsentantskabetvar rettidig indkaldt, og
dermed beslutningsdygtigt.

.

Tilstede var 26 stemmeberettigede, repræsenteret af 11. medlemsklubber.

.

Som stemmetællerblev Anette Hansen og Benny Pedersen valgt.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Lars Albækfremlagde mundtlig beretning for 5. gang.

Lars Albækmarkerede frivilligheden med et stort tak, børnefodboldens betydning for

fremtidens fodbold påøen,Corona nedlukninger, sagen omkring Vikingsfodbold

herrer som bestyrelsen lærtemeget af, Nexø boldklub vil søge mulighed for licens til
ungdomsfodbold med DBU Bornholms opbakning, samarbejdsaftale med DBU

Københavnog de gode relationer heraf, Breddeaftalen som der Ikke er enighed om,

Velfærdsalliancemed BRK er en samarbejdsaftale, som netop er blevet underskrevet.
BRK og DBU Bornholm er enige om en 4-Srig aftale fra 2021-2025.
Lars afsluttede beretningen.

.

John Zawada,Viking - Ked afViking sagen, glad for den blev omtalt og løst

.

der ikke kommer en reform foreløbig
Dirigenten konkluderede, at bestyrelsens beretning er godkendt.

.

John Zawada, Viking - Økonomiset l lyset af reformens fald?

LA kvitterede med at der pågårforhandlinger, men langt fra enighed. Sikkert at

Efterfølgende uddelte Lars DBU Bornholms guldrrål til Benny Pedersen fra R. I. K.
3. Regnskab til godkendelse

SenlorrådglverJensOle Hansenfremlagde 2021-regnskabet. Regnskabettilgængeligt

på www. Dbubornholm. dk af regnskabet fremgik et overskud på kr. 6000 kr. efter
afskrivninger og tllbageførsler af hensatte midler. Dervar l 2021 blandt andet brugt en

del penge på opdatering af børnestævnemateriale, samt ny indretning af onllne
møderum.

Det var muligt at stille spørgsmål undervejs.
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.

Ingen spørgsmål

.

Regnskabet godkendt

Jens Ole Hansen redegjorde kort for budget 2022.

Budget 2022fremviser et underskud på kr.99.000
.

lens Ole Hansen understregede at det var en bestyrelsesbestutnlng, "da man vil
udvikling af fodbold på Bornholm". Samtidig med tilskud falder, udløser det et større
underskud.

4. Behandling af indkomne forslag
Fra bestyrelsen

A l: Turneringsreglement
Jens Ole Hansen fremlagde nyt turnerlngsreglement, som skal have virkning fra l. iull
2022.

Spørgsmålfra salen?
. Få spørgsmål fra salen, alle besvaret.
Forslaget enstemmigt vedtaget, gældendefra l. Juli 2022.

5. Valg
5a:
.

5b:
.

5c:

Formand, Lars Albæk:
Valgt

ØkonomiskAnsvarlig, Erik Deichmann
Ikke på valg

Bestyrelsesmedlemmer:

.

Erik Andersen

afgår uden for tur

.

Flemming Bærnthsen

.

Knud Arne Rasmussen

modtager genvalg - genvælgesfor 2 år.
modtager ikke genvalg
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Fra salen;

Peter Bræstrup- opstiller - l. Srlg periode
Mathias ØlandJensen - opstiller via fuldmagt - Z. årig periode
Dirigent konstaterer ingen øvrige kandidater, og erklærealle valgt.
5d l; Registreret revisor:
. RønneRevision indstilles til genvalg, valgt.
5d 2: Kritisk Revisor:

. PS valg er Benny Pedersen, RIK valgt.
. Kent Mortensen, Viking (Ikke på valg)
5e:
.

Revisorsuppleant:
Anette Hansen: På valg, valgt

6. Fastsættelse af kontingent.
Aktivt medlem:
Hvilende medlem:
.

2. 000 kr.
200 kr.

Godkendt

7. Eventuelt.
. Holger Hansen, BFK - indlæg
.

Dirigent Slsse Sejer Riis afsluttede repræsentantskabsmødet.

.

Lars Albæktakkede dirigent Sisse Riis-Hansen for indsatsen under
repræsentantskabsmødet.

Mødet slut kl. 20:00
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DBU Bornholm
Referent: Admlnistrationschef Morten Blem.

^ ^
Formand Lars Albæk

Dirigent Slsse Sejer Rlis
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