
FURESØ IDRÆTSRÅD INDKALDER TIL FORSINKET 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020 

Som bekendt blev det ordinære Repræsentantskabsmøde udsat fra 24. marts på grund af Corona-
situationen. Vi kan nu gennemføre repræsentantskabsmødet med forsinkelse, og med overholdelse 
af de gældende regler for afstand, hygiejne etc. Der bliver derfor ikke spisning som en del af 
arrangementet. Forplejningen vil være rimelig minimalistisk. 

Repræsentantskabsmødet gennemføres onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00  
i Foreningslokalet i Stien (Bybækterasserne).  

Dagsorden iflg. Vedtægternes §9. 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af repræsentanter 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Fremlæggelse af regnskab >l godkendelse 

6. Fremlæggelse af budget >l godkendelse, herunder fastsæCelse af kon>ngent 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold >l § 12 stk. 3 

I Bilag er indsat hvilke medlemmer der er på valg, og om de modtager genvalg. 

9. Valg af suppleanter i henhold >l § 12 stk. 4 

10. Valg af revisorer i henhold >l § 14 

11. Eventuelt. 

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes til formanden på lks3520@gmail.com, 
så de er bestyrelsen i hænde senest 12. juni. Indkomne forslag lægges ud på FIR’s hjemmeside 
senest otte dage før repræsentantskabsmødet. 

Ved afstemninger er stemmefordelingen således: 
• Medlemsforeninger med under 100 medlemmer har 1 stemme 
• Medlemsforeninger med 101 – 300 medlemmer har 2 stemmer  
• Medlemsforeninger med over 300 medlemmer har 3 stemmer  
• Medlemmer valgt til FIR’s bestyrelse har hver 1 stemme. Suppleanter til bestyrelsen har ikke 

stemmeret som suppleant. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og foreninger i restance har ikke stemmeret. 

30. maj 2020



Af hensyn til forplejning og vores forholdsregler mht. afstand skal foreningerne give besked på 
lks3520@gmail.com hvem, der deltager fra foreningen. 

Vi ser frem til at se mange foreningsrepræsentanter til mødet. 

Lars Køster Svendsen, Formand 

Bilag til dagsordenen for FIR repræsentantskabsmøde 2020 

På valg til bestyrelsen i Furesø Idrætsråd er følgende medlemmer af bestyrelsen: 

Formand Lars Køster Svendsen  modtager ikke genvalg 
Furesø Håndbold Klub 

Bestyrelsesmedlem Mogens D. Bruun  modtager genvalg 
Værløse Badminton 

Bestyrelsesmedlem Claus Haakansson  modtager genvalg 
Værløse Boldklub 

Bestyrelsesmedlem Erik Rasmussen  modtager genvalg 
Værløse Basketball Klub 

1. suppleant Gert Mortensen  modtager genvalg 
Farum Familiesvøm 

På valg som revisor (for 2 år) er: 

Peer Albeck    modtager genvalg 

Samt en revisorsuppleant (for 1 år) er: 

Anders Nielsen   modtager genvalg 
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