
MIF – Midtals Idrætsforening 

Referat 
ORDINÆR GENERALFORSAMLIG 

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 
i Augustenborghallerne 

 
Indkaldte: Aktive og passive medlemmer af MIF 
Antal deltagere: 17 
 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent og protokolfører 
2) Formandens beretning 
3) Kassererens beretning 
4) Indkomne forslag 
5) Valg: 
 

• Formand     -   Ikke på valg     

• Næstformand  -   På valg    

• Kasserer (for 1 år)  -   På valg (FU foreslår at vi fortsætter med H-Bogføring)  

• Medlemsadministrator  -   På valg     

• Sekretær  -   Ikke på valg    
 
6) Valg af suppleanter 
7) Valg af revisor samt revisorsuppleanter 
8) Eventuelt 
 
 

Ad. 1. Valg af dirigent og protokolfører 
FU foreslår Wilford Hansen som dirigent og Jeanette Myllerup som protokolfører. Begge blev valgt.  
Wilford konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
 

Ad. 2. Formandens beretning v/Bjarne Laugesen 
Bjarne fremlagde beretningen, der blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen ligger på mif.dk.  
 

Ad. 3. Kassererens beretning v/Anne Christiansen, H-Bogføring 
Anne fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Ingen bemærkninger fra revisor. 
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Ad. 4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  
FU havde selv forslag til vedtægtsændring af §7, §9, §10 og §19: 
 

§ 7 Generalforsamling 
TIDLIGERE 
Generalforsamlingen, som er foreningens 
øverste myndighed, afholdes i marts med 14 
dages indvarsling. Forslag, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, indsendes 
skriftligt til MIF’s formand senest 8 dage før. 
 

FORESLÅET ÆNDRET TIL 
Generalforsamlingen, som er foreningens 
øverste myndighed, afholdes i marts med 14 
dages indvarsling. Forslag, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, indsendes 
skriftligt til MIF’s formand senest 8 dage før. 
 
Generalforsamlingen kan afholdes ON-LINE, hvis 
der opstår uforudsete hændelser. 
 

Vedtaget 
Kommentar: Gælder det også årsmøder?  
 
 
 
§ 12 Afholdelse af årsmøder i de enkelte 
afdelinger 
Afdelingens bestyrelse gennemfører årsmødet, 
der afholdes hvert år, minimum 3 uger før MIF’s 
ordinære generalforsamling. 
Årsmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen med 
mindst 14 dages varsel via opslag og på 
foreningens officielle hjemmeside. 
 
 

Generalforsamlingen vedtager, at ændringen 
også skal gælde årsmøder, og derfor ændres 
vedtægternes §12 som følger: 
 
§ 12 Afholdelse af årsmøder i de enkelte 
afdelinger 
Afdelingens bestyrelse gennemfører årsmødet, 
der afholdes hvert år, minimum 3 uger før MIF’s 
ordinære generalforsamling. 
Årsmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen med 
mindst 14 dages varsel via opslag og på 
foreningens officielle hjemmeside. 
 
Årsmøderne kan afholdes ON-LINE, hvis der 
opstår uforudsete hændelser. 
 

Vedtaget 
 

§ 9 Hovedbestyrelse 
TIDLIGERE 
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, 
samt 1 medlem fra hver afdelingsbestyrelse. En 
afdeling med en valgt ungdomsformand har dog 
ret til 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens 
aktiviteter med ansvar for generalforsamlingen. 
 

FORESLÅET ÆNDRET TIL 
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, 
samt 1 medlem fra hver afdelingsbestyrelse. En 
afdeling med en valgt ungdomsformand har dog 
ret til 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens 
aktiviteter med ansvar for generalforsamlingen. 
 
Begrundelse: Der kan gå hen og blive rigtig 
mange mødedeltagere, hvis flere afdelinger får 
ungdomsformænd. 
 

Vedtaget 
 



MIF – Midtals Idrætsforening 

§ 10 Forretningsudvalg 
TIDLIGERE 
Formand og sekretær er på valg i ulige årstal, 
næstformand, medlemsadministrator og 
kasserer i lige årstal. Der skal hvert år vælges en 
1. suppleant og en 2. suppleant til 
forretningsudvalget. 
 

FORESLÅET ÆNDRET TIL 
Formand og sekretær er på valg i ulige årstal, 
næstformand, medlemsadministrator og 
kasserer i lige årstal. Så længe vi har en ekstern 
kasserer (Ekstern Bogholderi), skal denne på valg 
hvert år. Der skal hvert år vælges en 1. 
suppleant og en 2. suppleant til 
forretningsudvalget. 

Vedtaget 

 

§ 19 Disciplinærudvalg 
TIDLIGERE 
Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at 
nedsætte et disciplinærudvalg til at behandle 
sager vedrørende: Pædofili – Rusmidler - 
Opførsel 
Disciplinærudvalget har bemyndigelse til at 
ekskludere - give karantæne eller andre former 
for Straf/sanktion til medlemmer af Midtals 
Idrætsforening. 
Straffen/sanktionen kan ikke ankes. 
 

FORESLÅET ÆNDRET TIL 
Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at 
nedsætte et disciplinærudvalg til at behandle 
sager vedrørende: Pædofili – Rusmidler - 
Opførsel 
Disciplinærudvalg vil bestå af FU, 
disciplinærudvalget skal høre begge parter. 
Generelt for alvorlige konflikter: 
Informér altid den siddende formand, før der 
træffes en beslutning i den enkelte afdeling. 
Disciplinærudvalget har bemyndigelse til at 
ekskludere - give karantæne eller andre former 
for Straf/sanktion til medlemmer af Midtals 
Idrætsforening. 
Straffen/sanktionen kan ikke ankes. 
 

Kommentar: Der ønskes streg under "enkelte" 
for tydeliggørelse. 
 

Generalforsamlingen vedtager, at der skal streg 
under "enkelte", og ændringen ser herefter ud 
som følger: 
 
Disciplinærudvalg vil bestå af FU, 
disciplinærudvalget skal høre begge parter. 
  
Generelt for alvorlige konflikter: 
Informér altid den siddende formand, før der 
træffes en beslutning i den enkelte afdeling. 
 

Vedtaget 
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Ad. 5. Valg 
• Formand – ikke på valg 

• Næstformand – på valg  

• Kasserer (for 1 år) – på valg (FU foreslår, at vi fortsætter med H-Bogføring).  

• Medlemsadministrator – på valg  

• Sekretær – ikke på valg 
 
Alle blev genvalgt. 
 

Ad. 6. Valg af suppleanter 
1. suppleant (Bent Vestergaard) – på valg 
2. suppleant (Solveig Schmidt) – på valg 
 
Begge blev genvalgt. 
 

Ad. 7. Valg af revisor samt revisorsuppleanter 
• Bjørn Hansen – på valg 

• Marion Knudsen – på valg 

• Revisorsuppleant (Birgitte Vestergaard) – på valg 
 

Bjørn Hansen og Birgitte Vestergaard blev genvalgt. 
Marion Knudsen modtog ikke genvalg. FU takker for indsatsen og godt samarbejde.  
 
FU foreslog Karen Grau, der blev valgt. 
 

Ad. 8. Eventuelt 
Haltiderne er en stor udfordring i år (2020), da Augustenborg Skole skal til at renovere deres 
gymnastiksal. Bjarne Laugesen og Sara Thysen (formand for Gymnastik) har møde med Bjarne 
Christensen (Kultur- og Idrætskonsulent) inden sommerferien og håber at finde en løsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilford Hansen 
Dirigent 

 Jeanette Myllerup 
Protokolfører 

 
 
Augustenborg, 25. juni 2020 


