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IFK GENERALFORSAMLING
IFK generalforsamling der foregik på KFUM Soldaterhjem fredag den 15. marts, havde ikke den større
bevågenhed blandt IFK’ s godt 1400 medlemmer, og 20 forskellige udvalg. Dette kan tolkes både positivt
og negativt. I hver fald kunne formanden Simon Rewers kun byde velkommen til 20 fremmødte.
Negativt i den forstand, at man ikke rigtig har tid til at være med, ens hverdag er for travlt?
Positivt i den forstand, at IFK bestyrelse gør det godt nok, alle medlemmerne får den nødvendige viden om
hvad der rører sig, det være sig gennem Idrætsmeddelelser, Hjemmeside og Idrætsportal. Medlemmer ved
hvor de skal henvende sig, får at få støtte til diverse aktiviteter.

IFK Bestyrelse håber meget på det positive.
Valg af dirigent blev Ryan Laier, der kunne konstaterer generalforsamlingen for lovlig indvarslet.
Hvorefter ordet gik til Formanden Simon Rewers.
Efter at Simon Rewers havde oplæst sin beretning for året 2018, gennemgik kassereren Jørn Uffe Dam
regnskabet for 2018 og budgettet for 2019. Alt blev godkendt. Men revisorerne havde lavet en påtegning
om, at bestyrelsen ikke mere bør fremlægge et budget med så stort et underskud, som det var sket de
sidste par år, hvorfor budgettet for 2019 var mere tilpasset, også efter IFK Policy Paper.
Der var ingen forslag fra medlemmerne, kun bestyrelsen havde forslag til kontingentændring, samt valg til
bestyrelsen.
Fastsættelse af kontingent, FM motiverede for et kontingent stigning på 3 kr. pr. mdr., til 20 kr. 17 øre pr.
måned. HUSK, de 17 øre er lig med at det er IFK man betaler til, da vi er Idrætsforening nr. 17 under DMI.
Kontingent stigningen blev vedtaget, og træder i kraft med det samme. Kontingent for medlemmer der
betaler via bankoverførsel træder først i kraft næste år, da de har betalt for 2019.
Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter, blev alle vedtaget. Og kan ses herunder.

IFK BESTYRELSE
Formand KN Simon Rewers Hansen
2019 – 2021
Bestyrelsesmedlem SSG Jan Nielsen
2019 – 2021
Bestyrelsesmedlem SSG Jørn Uffe Dam
2019 – 2021
Bestyrelsesmedlem OS Jonas Stensdal Klitte
2019 – 2021
Bestyrelsesmedlem K.K. Stripp
2019 – 2020 Valgt for et år.
1. Suppleant FOKS Eva Charlotte Lenchler
2019 – 2021
Revisor SSG Tina Rasmussen
2019 – 2021
Revisor Suppleant Mette Krath Dahl
2019 – 2021
Sekretær, stadig Ikke konstitueret
(endnu varetager Ole Johnsen jobbet)
Som det kan ses herover er ny mand i bestyrelsen KK Jan Stripp, der velvillig stillede op, da Berit Jordalen
ønskede at træde ud før tid. Velkommen Jan.
Under eventuelt: Fremkom FM for Cykle og MTB udvalget, at dette udvalg ikke syntes rimeligt fordelt af
midler i forhold til andre udvalg. Dette blev der snakket noget om og FM udvalget blev anmodet om at
komme med nye forslag.
Der var ligeledes forslag til at IFK skulle betale for svømmetimer i Frederiks, som for år tilbage. Der var det
godt nok HW KAR der betalte, ej IFK. - Dette optages på bestyrelsesmøde næste gang.

Inden Generalforsamlingen sluttes af blev en god idrætsmand fremhævet:
Denne IM har to sider:

IDRÆTSFORENINGENS PLAKETTE
Peter Normann Johansen
Idrætsforeningens plakette er fremstillet som et ”våbenskjold”, visende idrætsforeningens logo,
fremstillet i metal og monteret på en træplade. Logoets motiv er skjoldet i Flyvestation Karup
våbenmærke og forestiller en urkok i en skjoldfigur. Teksten på plaketten er ” Idrætsforeningen
Flyvestation Karup”.
Idrætsforeningens plakette anvendes som repræsentativ
gave til enkeltpersoner eller enheder og foreninger, som
idrætsforeningen ønsker, at hædre på en særlig måde.
Plaketten tildeles efter bestyrelsens beslutning i hvert
enkelt tilfælde.
Idrætsforeningens plakette gives til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og/eller medlemmer, der har tjent
foreningen trofast, i én lang årrække. Eller på en måde,
har bragt stor ære til Idrætsforeningen ved at være foregangsmand i en eller flere idrætter, og utrættelig være
den der altid springer til, med en hjælpende hånd.
Plaketten kan også gives i forbindelse med at havde
vundet et stort nationalt, eller internationalt stævne.
Denne Plakette gives til Peter Normann Johansen, fordi
Peter gennem mange år har været IFK udvalgsformand
i både badminton - og tennisudvalget, og var udvalgsmedlem i marchudvalget. Som formand for begge udvalg
har han år for år skaffet nye spillere til at deltage i de to
idrætter. Han har gennem mange år arrangeret IFK
mesterskaber i de to idrætter, og han har samtidig været den der også var med til at kæmpe om
selve mesterskabet. Som medlem af marchudvalget har Peter i flere år været med og gennemført
Nejmegen marchen.
I forbindelse med Dansk Militær Idrætsforbund mesterskaber i de to idrætter, badminton og tennis,
har Peter stået øverst på skamlen mange gange og vundet guld og hæder ikke kun til sig selv,
men også til vores Idrætsforening.
Peter har i flere år deltaget på IFK fodboldhold, han har været med til Cross Country og
motionsløb, og en gang imellem også deltaget i orienteringsløb. Som en god kammerat og ildsjæl
for IFK, vil IFK herved gerne takke ham for mange års tro tjeneste.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

Ps: Formandens beretning findes på IFK Hjemmeside under Idrætsmeddelelser.

