
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Referat fra Esbjerg Idrætsråds udsatte repræsentantskabsmøde onsdag den 25. 
august 2021 kl. 18.00 i Bramming Kultur- & Fritidscenter.  
 
Deltagere: 
 

Repr. EIRs bestyrelse 

Bramming Boldklub 

Bramming Skytteforening 

Esbjerg Archery 

Esbjerg Golfklub 

Esbjerg Handicap Idræt 

Esbjerg Skøjteklub 

Repr. fra Sundhed & Omsorg 

Hjerting IF 

Kegleklubben Esbjerg 

Repr. fra Kultur- og fritidsudvalget 

Ribe Boldklub 

SEPE 

SGI håndbold 

Tarp Motion 

Veldbæk 

Volleyball Esbjerg 

Ældresagens Krocket Klub 
 
 
 
Referat: 

 
1. Valg af dirigent 

Lars Lundgård blev foreslået og valgt. Lars Lundgård kunne konstatere, at 
repræsentantskabsmødet var indvarslet efter gældende vedtægter.  
 

2. Beretning om EIRs virke i 2020 
Villy Grøn fremlagde beretningen: 
Bestyrelsen besluttede at udskyde repræsentantskabsmødet, til vi kunne 
mødes fysisk. Vi håber på forsamlingens forståelse for dette. Forhåbentlig 
kommer vi tilbage i den normale gænge fra marts 2022. 
Præsentation af bestyrelsen: 



Bramming: 
Helle Rohde Pedersen (kasserer) 
Kenneth Benfeldt 
Thomas Regel 
Suppleant: Steve Lindhardt 
Ribe: 
Jan Hansen 
Claus Jensen 
Henrik Roed Mortensen 
Niels Rosendahl 
Tomas Jensen 
Ingen suppleant 
Esbjerg: 
Villy Grøn (formand) 
Kim Nikolajsen 
Brigitta Christensen 
Kim Bo Skøtt 
Palle Kristensen 
Birthe Paarup Andersen (næstformand) 
Tommy Kristoffersen 
Suppleant Henrik Reinert 
Suppleant Mette Meldgård 
 
Mødevirksomheden har været reduceret under nedlukningen. Der har 
været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 8 Forretningsudvalgsmøder og 
repræsentantskabsmøde. De fleste møder har været onlinemøder. 
 
Arbejdet i bestyrelsen er fordelt i en række udvalg og arbejdsgrupper. De 
faste udvalg og arbejdsgrupper ser således ud: 
Forretningsudvalg 
Høringssvar 
Fordelingsudvalget 
SSP 
Fodboldbaneudvalg 
SEPEs bestyrelse 
Poul Erik Mackeprang og Bente Vejvad Mackeprangs Fond 
 
Der var lukket ned for festlighederne da hhv. EIRs lederpris og Esbjerg 
Kommunes Idrætspris skulle uddeles. EIRs lederpris gik til Claus 
Tobiasen, Ribe Ju jutsu og Esbjerg Kommunes idrætspris gik til Team 
Esbjerg. Begge prismodtagere havde fortjent større festivitas og lad os 
håbe, at det er sidste gang, at det skal gå stille af.  
 
Vi har i idrætsrådet længe haft en intern proces, hvor vi har arbejdet på at 
få opgaverne bredere fordelt. Vi har arbejdet på at sænke 
aldersgennemsnittet i bestyrelsen for at være mere fremtidssikrede. Med 
formandsskiftet bliver der taget endnu et skridt. 
 
Det har været en svær tid for idrætten. Nedlukningen i vinters var hård for 
mange. De mange foreninger, der starter ny sæson nu, får nu saldoen for 
nedlukningsperioden at se. Er medlemmer, trænere og ledere klar igen? 
For mange er det 2 år i træk, hvor det ikke sådan rigtigt er blevet til noget. 
Der fokuseres altid først på medlemstallene, men der er i lige så høj grad 
grund til at holde øje med, om trænerne og lederne forsat har ildhuen. 
 



Der er en tæt dialog med Kommunen om idrættens aktuelle problemer. 
Birthe og Helle har været i tæt kontakt med både politikere og forvaltning 
om idrættens udfordringer. Der er fokus på, at alle skal i gang igen.  
 
Kommunalvalget nærmer sig og det er vigtigt, at vi lader høre fra os. 
Idrætsrådet arrangerer vanen tro valgmøde, men benyt enhver lejlighed til 
at gå kandidaterne på klingen.  

 
Til slut – Tak for året der gik. Tak til medlemsforeninger og 
samarbejdspartnere – tak for opbakningen. I yder en flot indsats i 
foreningerne.  
 
Vi vender tilbage i marts 2022 med repræsentantskabsmøde.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet et øjeblik. Årets klub 2020 
blev Esbjerg Golfklub og de skulle hædres. Årets klub udvælges ud fra 
kriterier som, at man skal skille sig ud fra mængden, skal gøre/have gjort 
en særlig indsats og tænke ud af boksen. 
 
Golfklubben takkede for prisen. 
 
Herefter blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 
 

3. Regnskab fra EIR for 2020 samt fastsættelse af kontingent for 2021 
Helle fremlagde regnskabet som blev godkendt.  
 

4. Indkomne forslag  
Der er ingen indkomne forslag.    
 

5. Valg til bestyrelse samt revisorer 
 

a. På valg er: 
Formand Villy Grøn – ikke villig til genvalg 
Helle Rohde Pedersen blev valgt som ny formand. 
Fra Bramming: 
Kenneth Benfeldt – ikke villig til genvalg 
Steve Lindhardt blev valgt. 
Thomas Regel – villig til genvalg 
Thomas Regel blev genvalgt. 
Fra Ribe:  
Henrik Mortensen –villig til genvalg 
Henrik Mortensen blev genvalgt. 
Tomas Jensen –villig til genvalg 
Tomas Jensen blev genvalgt. 
Fra Esbjerg: 
Jens Nielsen – villig til genvalg 
Jens Nielsen blev genvalgt. 
Birthe Paarup Andersen – villig til genvalg 
Birthe Paarup Andersen blev genvalgt. 
Tommy Kristoffersen – villig til genvalg 
Tommy Kristoffersen blev genvalgt. 
Henrik Reinert blev valgt ind i bestyrelsen på den ledige post, som 



formandsskiftet efterlader.  
 

b. Valg af suppleanter – på valg er: 
Mette Meldgaard Sall – villig til genvalg 
Henrik Reinert – villig til genvalg 
Steve Lindhardt – villig til genvalg 
Mette Meldgaard blev genvalgt. Kenneth Benfeldt blev valgt som 
ny suppleant for Bramming. Der mangler pt. 3 suppleanter – én for 
Esbjerg og to for Ribe. 
 

c. Valg af revisorer - på valg er:  
Svend Erik Paulsen – villig til genvalg 
svend Erik Paulsen blev genvalgt. 
Klaus Bertelsen – villig til genvalg 
Klaus Bertelsen blev genvalgt.  
 

d. Valg af revisorsuppleant – på valg er: 
Jørn Gade Pedersen – villig til genvalg 
Jørn Gade Pedersen blev genvalgt. 
 

6. Eventuelt       
Helle Rohde takkede for valget til formand. 
Helle Rohde takkede Villy Grøn for den store indsats i Idrætsrådet siden 
2007.  
Villy Grøn takkede for årene der er gået. Det har været en god tid som 
formand.  
Lars Lundgård hævede mødet. 
Tak for i aften.   

 
 
Referent: Mai Heinsvig 


