
 
 
 
Referat fra repræsentantskabsmødet den 19. marts 2019 
 
Deltagere: 
 

Henrik Eriksen BIF 1 

P.O. Mogensen Bramming Boldklub 1 

Bent Schmidt Bramming Civile Hundeførerforening 1 

Kenneth Benfeldt Bramming Ju-jutsu 1 

Steve Lindhardt Bramming Skytteklub 2 

Carsten Fruergård EAM 1 

Brian Andersen EBBK 1 

Palle G. Kristensen EIR 1 

Helle Rohde EIR 1 

Mai Enghave EIR 1 

Villy Grøn EIR 1 

Hanne Holden EIR 1 

Brigitta Christensen EIR 1 

Kim Nikolajsen EIR 1 

Claus Jensen EIR 1 

Bent Schmidt EIR 1 

Birthe Paarup Andersen EIR 1 

Henrik Mortensen EIR 1 

Jens  Nielsen EIR 1 

Svend Pettermann EIR 1 

Jan Hansen EIR 1 

Kim Bo Skøtt EIR 1 

Svend Erik Paulsen EIR - revisor 1 

Birthe Nørgreen Esbjerg Kommune 1 

Arne Nikolajsen Esbjerg Kommune 1 

Jeanette Duvander Esbjerg Bordtennis klub 6 

Johannes Eriksen Esbjerg Golfklub 1 

Preben Nielsen Esbjerg Handicap Idræt 2 

Jesper Tanggård Esbjerg Inline Club 2 

Maj-Britt Thomsen Esbjerg Skøjteklub 2 

Frank Pedersen Esbjerg Søsport 2 

Carsten Holmgård Esbjerg Tennis Klub 1 

Trine Gammelby FC King George 2 

Henrik Mathiasen Grimstrup IF 1 

Mogens Husted IF 92 Fodbold 2 

Henning Ravn Kultur & Fritidsudvalget 1 

Svend Pettermann Ribe skytteklub 2 

Niels Bækgård SEPE 1 

Lone Clausen SEPE 1 

Regina Nielsen SGI Gymnastik 1 



Jens Kristensen SGI Håndbold 2 

Claus Andersen Skads Skytteforening 5 

Hanne Holden Vejrup IF 3 

Henning Jørgensen Veldbæk Gymnastik og Ungdomsforening 2 

Bo Dokkedal VK 49 2 

Per Vind Pedersen Volleyball Esbjerg 2 

Niels Rosendahl Ribe Boldklub 1 

Tomas Jensen Ribe Ju Jutsu Klub 1 
 
 

 
1. Valg af dirigent 

Niels Rosendahl blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var 
lovligt indvarslet.  
 

2. Beretning om EIRs virke i 2018 
Villy Grøn fremlagde bestyrelsens beretning om Idrætsrådets virke i 2018. 
 
Præsentation af bestyrelsen 
for Bramming, Ribe, Esbjerg 

 
Mødevirksomhed 
6 bestyrelsesmøder 
8 FU møder 
Repræsentantskabsmøde 
 
Møder og arbejdsgrupper 
Forretningsudvalg (VG, TB, HRP, BPA, KN) 
Høringssvar (VG, BPA, CJ) 
Fordelingsudvalget (BC, HRP, KBS) 
Nordisk Idrætsudveksling (JN, JH) 
SSP (HH, JH) 
Fodboldbaneudvalg (JN, CJ) 
SEPE ’s bestyrelse (VG, PGK) 
 
Priser 
EIR’s lederpris: Niels Rosendahl 
Esbjerg Kommunes idrætspris: Niels Kristian Iversen 
Hall of Fame: Søren B. Thomsen 
Årets Klub: 
 
Bestyrelsens muligheder 
Vi har i årets løb brugt lidt krudt på at se på EIR’s muligheder og begrænsninger.  
EIR er en interesseorganisation for kommunens idrætsforeninger, og vi prøver på 
fællesskabets vegne at fremme idrættens interesser lokalt.  
En helt central opgave er naturligvis at repræsentere idrætsforeningerne i forhold 
til kommunen 
 
Den udfordring, der ligger i, at vi skal prøve at finde fællesnævnere for foreninger 
med forskellige mål, holdninger og ambitioner, tager vi gerne på os. Et af de 
redskaber vi har til det, er at bestyrelsen er bredt sammensat både i forhold til 
geografi idrætsgrene og foreningstyper. 



Derfor har vi også aktivt besluttet at holde fast i den 16 mand store bestyrelse 
med et bestemt antal pladser til hver af de tre gamle kommuner. Det betyder, at 
vi har antennerne ude i så godt som alle hjørner, og det sikrer et bredt indblik i, 
hvad der er foreningernes generelle udfordringer.   
 
Vi vil gerne endnu tættere på foreningerne, og vi vil i den kommende periode se 
på, hvilke initiativer vi kan tage, for at få det til at lykkes. 
 
Håb forude i gebyrsagen 
Når jeg tænker tilbage på forløbet i sagen om gebyrer og lokaletilskud har det 
nærmest været at sammenligne med en uvirkelig drøm. Det skal jeg ikke 
udpensle her, men blot glæde mig over, at vi efter et langt tilløb fik hul på en 
konstruktiv dialog. 
Det er mundet ud i, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
forvaltningen og foreningslivet, og gruppen er nu i fuld gang med at analysere 
området, så der kan findes holdbare løsninger.  
Der går lidt tid endnu, inden gruppen er så langt, at der kan komme konkrete 
forslag frem til politisk beslutning, men der er grund til at glæde sig over, at det nu 
er ikke er fordi man ikke er startet, men fordi man har erkendt, at det er en 
kompleks og tidskrævende opgave. 
Vi har internt i bestyrelsen gjort os umage med at holde tungen lige i munden. Vi 
har også sendt et par informationsbreve ud til jer medlemsforeninger, så I har 
været orienteret om sagens gang, og om EIR’s holdninger. 
Vi tror på, at vi fremadrettet kan fortsætte en konstruktiv dialog med både 
politikere og administration om at gavne idrætslivet i kommunen. 
 
Bevæg dig for livet 
Visionskommuneaftalen mellem DIF, DGI og Esbjerg Kommune er nu 
underskrevet, og målet er fortsat 7000 flere medlemmer i idrætsforeningerne.  
 
Vi er selvfølgelig positive overfor selve ideen om at arbejde for flere medlemmer, 
men det bliver op ad bakke at nå bare i nærheden af målet. 
 
Det kræver, at der kommer et stort antal nye foreninger eller en væsentlig 
kapacitetsudvidelse i de eksisterende.  
Forestillingen om, at foreningerne har faciliteter, økonomi og mandskab klar til at 
tage imod store nye medlemsskarer holder nemlig ikke stik. 
 
Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke arbejder for at få nye medlemmer. 
Tværtimod. Så godt som alle har jo skrevet ind i formålsparagraffen, at man skal 
arbejde for at fremme sin idræt, så lad os glemme de overordnede måltal og i 
stedet se på, hvad vi hver især kan drive det til i vores egne foreninger. 
 
Det kræver faktisk en ganske stor indsats til stadighed bare at rekruttere 
medlemmer, ledere og trænere, der kan holde de eksisterende aktiviteter i gang. 
Skal man udvide, skal der skaffes endnu flere folk og endnu flere penge.  
Dertil kommer at en del foreninger i forvejen har rigtig god fat, så det er 
begrænset, hvor mange flere medlemmer, der er kapacitet til.  
Andre kunne godt ønske sig større tilslutning, men må erkende at de har 
befolkningsprognosen imod sig.  
 
Skal man lykkes med i større målestok at få flere medlemmer i foreningerne, 
kræver det, at idrætsorganisationerne, kommunen og de helt konkrete foreninger, 
der skal tage i mod, i fællesskab ser på, hvad der skal til. 



 
Husk også at definitionen på en forening er, at folk med en fælles interesse slår 
sig sammen for at dyrke denne interesse. Det betyder, at hver gang der skabes 
aktivitet, er det fordi, der er nogen, der vil bruge tid og kræfter på det. Det er alle 
her i forsamlingen gode eksempler på. 
 
Kapacitetsudnyttelse 
Der har ofte været diskussion om, om vi udnytter kapaciteten i idrætshallerne 
godt nok. 
En ordentlig undersøgelse af udnyttelsen er altid endt med at blive skudt til 
hjørne, fordi den vil være for ressourcekrævende at gennemføre. 
Nu er det imidlertid blevet teknisk muligt at for beskedne midler at sætte 
elektronisk ”tælleudstyr” op, og en del kommunen er gået ind i dette allerede. 
Vi håber på, at man også i Esbjerg Kommune vil gribe denne mulighed, så vi i 
alle haller får helt styr på, hvor mange der benytter dem i de enkelte timer. 
 
Tak for året der er gået 
Til slut en stor tak til alle medlemsforeninger og samarbejdspartnere for året, der 
er gået siden sidste repræsentantskabsmøde. 
Tak for det store arbejde ude i foreningerne og tak for opbakningen til 
bestyrelsens arbejde. 
 
Kort snak om målet med 7.000 flere medlemmer i idrætsforeninger – er det 
realistisk? Skal vi registrere de uorganiserede? Skal de registreres for vores 
skyld? Skal der opfindes en kunstig måde at få dem registreret på? Vi bakker op 
om dem der har lyst til at være med i foreningerne. Jo flere der har lyst til idræt, jo 
flere kommer der til foreningerne. 
 
Arne Nikolajsen taler for, at der i forhold til forholdet til Esbjerg Kommune startes 
på en frisk med overgangen til den nye forvaltning. Man er meget interesserede i 
dialog med Idrætsrådet. Idrætsrådet vil gerne samarbejdet og tror vi kan komme 
videre. Det er et godt signal fra Kommunen.  
 
Esbjerg Handicap Idræt efterlyser, at man som privatperson kan leje en 
gymnastiksal til f.eks. indendørs fodbold. Niels Bækgård oplyser, at hos SEPE 
kan det godt lade sig gøre at leje lokaler som privatperson. 
 
Årets klub 2018 blev afsløret og hæderen gik til Esbjerg Bord-Tennis Klub. Her 
har man formået at få et godt miljø for efterlønnere og pensionister, hvilket har 
været med til at give medlemsfremgang. I klubben er der også mange dygtige 
ungdomsspillere og man går ikke på kompromis med sporten. Stort tillykke til 
Esbjerg Bord-Tennis Klub. 
 
Beretningen blev herefter godkendt.  
 

3. Regnskab fra EIR for 2018 samt fastsættelse af kontingent for 2019 
Helle Rohde fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
Idrætsrådet foreslog uændrede kontingenter på hhv. 300 kr., 500 kr. og 1500 kr., 
hvilket blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag    
a. Forslag om vedtægtsændringer fra EIR 

EIRs forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Der blev herefter 



indføjet et nyt pkt. 5b – valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 

5. Valg til bestyrelse samt revisorer 
a. På valg er: 

Formand: Villy Grøn – villig til genvalg. Villy blev genvalgt.  
Fra Bramming: 
Hanne Holden – ikke villig til genvalg 
Bent Schmidt – ikke villig til genvalg 
Kenneth Benfeldt og Thomas Regel blev valgt som nye repræsentanter for 
Bramming. 
Fra Ribe:  
Svend Pettermann – ikke villig til genvalg 
Henrik Mortensen –villig til genvalg. Henrik blev genvalgt. 
Tomas Jensen blev valgt som ny repræsentant for Ribe.  
Fra Esbjerg: 
Jens Nielsen – villig til genvalg. Jens blev genvalgt. 
Birthe Paarup Andersen – villig til genvalg. Birthe blev genvalgt. 
Tommy Kristoffersen – villig til genvalg. Tommy blev genvalgt. 
 

b. Valg af suppleanter til bestyrelsen – nyvalg 
Steve Lindhardt blev valgt for Bramming. 
Henrik Reinert og Mette Meldgård blev valgt for Esbjerg. 
Der var ingen forslag for Ribe. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege 
en suppleant for Ribe.  
 

c. Valg af revisorer - på valg er:  
Svend Erik Paulsen. Svend blev genvalgt. 
Klaus Bertelsen. Klaus blev genvalgt.  
 

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

6. Eventuelt     
Der blev spurgt til om Idrætsnatten ville genopstå på et tidspunkt. Til det blev der 
svaret klart nej. Niels Bækgård fra SEPE fortalte, at man er i gang med at 
arrangere Idrættens Dag på Gl. Vardevej den 26. maj for foreningerne på Gl. 
Vardevej. Flere klubber, der ikke har fast base på Gl. Vardevej har henvendt sig 
og fået lov til at deltage. 
Niels Rosendahl sagde tak for lederprisen. Det har været en fantastisk oplevelse 
at få pokalen. 
Villy Grøn sagde tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer og 
uddelte gaver og blomster. 


