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REFERAT 
ORDINÆR GENERALFORSAMLIG 

 
Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 

i Augustenborghallerne 
 

 
Indkaldte: Aktive og passive medlemmer af MIF  
Antal deltagere: 20 
 
Dagsorden: 
   
1) Valg af dirigent og protokolfører 
2) Formandens beretning 
3) Kassererens beretning (v/formanden) 
4) Indkomne forslag 

 
5) Valg: 
Formand, Bjarne Laugesen På valg (modtager genvalg) 

Næstformand Ikke på valg 

Kasserer På valg (FU foreslår at fortsætte med H-bogføring (Anne)) 

Medlemsadministrator Ikke på valg 

Sekretær, Jeanette Myllerup På valg (modtager genvalg) 
 

6) Valg af suppleanter: Bent Vestergaard og Solvej Schmidt (begge modtager genvalg) 
7) Valg af revisor samt revisorsuppleanter: 

a) Bjørn Hansen og Karen Grau (begge modtager genvalg) 
b) Birgitte Vestergaard (suppleant) (modtager genvalg) 

 
8) Eventuelt 
 
Ad. 1. Valg af dirigent og protokolfører 
Wilford Hansen blev valgt som dirigent, og Jeanette Myllerup som protokolfører. Wilford 
konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet videre til Bjarne. 
 
Ad. 2. Formandens beretning 
Bjarne fremlagde beretningen, der blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen ligger på mif.dk.  
 
Bjarne takkede Augustenborghallerne og Allan for godt samarbejde. 
 
Stor tak lød også til medlemmer, udvalg, bestyrelser, webmastere, revisorer og ikke mindst 
sponsorer og frivillige for godt samarbejde, støtte og opbakning. 
 
Formandens beretning tages til efterretning, og derefter følger kort snak om medlemsnedgang. 
 
Der har været medlemsnedgang i MIF som i mange andre foreninger. Årsagerne er generelt mange, 
men er bl.a. en blanding af eftervirkninger af Corona og selvorganiserede, der dyrker deres sport 
uden for foreningsregi. Ulempen kan være, at halfaciliteter står tomme, og at foreninger skal til at 
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køre til andre byer for at dyrke deres sport og belægge haltider. Der har allerede været foreninger 
fra Sønderborg i Augustenborghallerne. 
 
Peter fortæller, at Kultur, Idræt og Fritid har en pulje, hvor man kan søge midler til børneaktiviteter; 
formålet er at få flere børn i foreningerne. Der støttes med op til 50 %.  
 
Wilford roser Alsrevyen. Det har efter hans mening været den bedste revy nogensinde. Kasper takker 
for roserne og alle involverede. Revyen kan ses på DKSyd og på YouTube. Hvis man skulle have lyst, 
så mangler der scenefolk, og alle er velkomne. 
 
Ad. 3. Kassererens beretning (v/formanden) 
Bjarne fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Ingen bemærkninger fra revisor. 
 
Ad. 4. Indkomne forslag 
 
En ændring af vedtægternes §7 blev foreslået: 
 
§ 7 Generalforsamling 
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. 
  
Stemmeret på generalforsamlingen har såvel aktive som passive medlemmer der er fyldt 15 år, der 
ikke er i kontingentrestance og som har været medlem pr. 31.12. året før generalforsamlingen . 
Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 
 
I afdelinger med medlemmer under 15 år, er forældre eller værger stemmeberettigede med 1 stemme 
pr. medlem. 
 
Teksten med rødt ændres til det grønne 
og som har meldt sig ind i MIF senest 14 dage før generalforsamlingen og betalt kontingent.  
 
Ændringen blev vedtaget. 
 
Ad. 5. Valg 
Alle på valg blev genvalgt. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Aktivitetsudvalget er ved at forberede sig til Sønderborg Ringridning. Der foreligger endnu ingen 
kontrakt, men afdelingerne kan godt allerede nu tænke i frivillige. Sidste år fik MIF lov til at sælge 
ringridere, og det gik ud over al forventning, og der kunne sagtens have været mange flere frivillige – 
husk, det kan give lidt ekstra i afdelingskassen. Hjælpere søges til 7.-11. juli. I år afholdes der 
damefrokost om lørdagen. 
 
Petanque har været til DGI-møde og kunne fortælle, at flere kommuner giver tilskud til ældre på 65+. 
Dette er desværre ikke muligt her i kommunen. Linedance foreslår, at petanque kigger nærmere på 
§79-puljen, hvor frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune kan søge om 
tilskud til aktiviteter for pensionister. I kan læse mere om §79-midler HER. 
 
 

https://sonderborgkommune.dk/stoette-omsorg-pensionister
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Kultur gør opmærksom på CV Jørgensens-koncert og foredrag den 28/4. 
 
Ursula spørger Kultur, hvad der afgør, om en koncert er med caféborde eller stolerækker. Hun synes, 
at caféborde er hyggelige. Kasper tager det med i overvejelserne i forhold til musikarrangementer og 
fortæller, at nummererede billetter er en stor succes. Folk slipper for kø, og dette bakkes op af Kurt, 
der roser brugen af stolerækker. 
 
Mødet hæves; dirigent og formand takker for et godt møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__    ______________________ 
         Jeanette Myllerup 

            Protokolfører 
 
Augustenborg, 22. marts 2023 


