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Referat fra ekstraordinær generalforsamling 

 
Dag og tid: Søndag d. 27. februar kl. 10.00-12.00 

Sted: Færøvej 67, Middelfart 

Praktik: Dirigent: Preben Egeskov 

Referent: Henrik Louring 

Deltagere: Repræsentanter fra følgende udvalg:  

DGI Nordjylland 

DGI Midtjylland 

DGI Vestjylland 

DGI Sydvest 

DGI Fyn 

DGI Storstrømmen 

DGI Midt- Vestsjælland 

 

Birte Ahle, Politisk kontaktperson 

Preben Egeskov 

Henrik Louring, direktør DGI Vestjylland 

Michelle Knudsen, DGI Vestjylland 

 

Afbud fra:  

DGI Nordsjælland & DGI Bornholm (stemmer afgivet ved fuldmagt) 

 

Punkt Dagsorden: 

1. Velkomst v. Henrik Louring 

  

2.  Valg af dirigent 

 DGI Vestjylland foreslår Preben Egeskov. 

Beslutning Preben Egeskov vælges uden modkandidater.   

 

3.  Valg af stemmetællere 

Beslutning Carl Chr. Olsen (Nordjylland) & Robert Sørensen (Sydvest)   

 

4.  Udpegning af referent 

Beslutning Henrik Louring udpeges som referent. 

 

5.  Afgang af følgende medlemmer af idrætsledelsen 

Beslutning Hans Peter Petersen (Region Nord) 

Finn Kolbe (Region Øst) 

Kim Jensen – Suppleant (Region Syd) 

Christian Jacobsen (Region Syd) 

 

HP begrunder sin afgang fra idrætsledelsen i krocket i forhold til den foregående proces. 

 

DGI Vestjylland overrækker en erkendtlighed og takker for deres indsats.  

 

6.  Indsættelse af ny idrætsledelse 

Beslutning Region Øst: Jørgen Hansen og Steen Kragh valgt frem til oktober 2022. 

Region Nord: Kirsten Pilgård og Ingolf Lauridsen valgt frem til oktober 2023.  

Region Syd: Intet medlem fundet.  

 

Region Syd får tre måneder fra d.d. til at finde deres repræsentanter til idrætsledelsen. 

 

Herefter generel drøftelse om behov for at ændre i kommissoriet vedr. valg til idrætsledel-

sen. De faldne bemærkninger udtrykker ønske om at fastholde den nuværende geografiske 

repræsentation. Såfremt der skal ændres i kommissoriet, godkendes dette i bestyrelsen i 



 

 

 

Side 2 

 

 

DGI Vestjylland. Det drøftes, at bestyrelsen I Vestjylland inden et kommende årsmøde for-

holder sig til en ændring i kommissoriet i forhold til, den situation, hvor en region ikke kan 

finde et medlem (hvilket er udgangspunktet) – om pladsen i så fald besættes af en anden 

landsdel.  

 

 

7.  Præcisering af afstemning vedr. DM-reglementer fra Midtvejsmøde 2021, herunder afstem-

ning 

Beslutning Det drøftes om administrationen kan fremsætte et forslag. Det er afklaret, at der ikke er en 

fungerende idrætsledelse i krocket, og at et forslag fra administrationen derfor kan behand-

les, da værtslandsdelen har ansvaret for idrætten i den situation. Herefter fremkom ændrin-

ger til forslagets ordlyd med følgende rettelser blev gennemgået og sat til afstemning: 

 
1) ”Forud til turneringsstart” rettes til ”forud for den første turnering”.   

 
2) ”Som bedes indsendt” rettes til ”skal indsendes”. 

 
3) ”Hvis du spiller”…… ændres til ”bliver din makker automatisk diskvalificeret”. Dvs. 

ordet ”Hold” slettes. Resten af sætningerne bibeholdes.  

 
4) ”Spillerens ansvar” tilføjes ”klubben og landsdelsudvalgene.”    

 
5) Kvalifikationsskemaet ændres, således at makkerens navn tilføjes kvalifikations-

skemaet.  

 

Det samlede forslag, som blev sat til afstemning kan findes her.  

Tilhørerende kvalifikationsskema findes her .  

 

Det blev fremlagt, hvilken situation, der gælder, hvis forslaget ikke godkendes. Så vil reg-

lerne kun for DM gælde, som de blev vedtaget på midtvejsmødet.  

 

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat, idet der var 27 stemmeberettigede:  

 

For stemte 17 og imod stemte 10. Forslaget blev vedtaget.  

 

 

8.  Eventuelt 

Beslutning Kvalifikationsskemaer skal udbredes bedst muligt. Idrætsledelsen og administrationen vil 

sikre kommunikationen for dette til formænd, udvalg m.m. – herunder kigge på hvilke au-

tomatiske muligheder der i forhold til tilmelding m.m. ved aktiviteter.  

 

Idrætsledelsen bedes forholde sig til, hvordan landsdele, hvor der ikke er nok klubber, kan 

deltage to år i træk.  

 

 

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/08AA1083-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/6D0E82EE-001

