
 

 

 

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde 
 

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 18.00 i Bramming Kultur- og 
Fritidscenter 

 
Referat: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lars Lundgård som blev valgt. Lars Lundgård 

startede med at konstatere at repræsentantskabet var indkaldt 

korrekt iflg. vedtægterne.  

2. Beretning om EIRs virke i 2021 

Helle Rohde præsenterede bestyrelsen og fremlagde herefter 

bestyrelsens beretning med følgende overskrifter: 

- Der blæser nye vinde 

- Samskabelse og fælles udvikling 

- Med medlemsforeningerne og Esbjerg Kommune 

- Arbejdet i EIR 2021/2022 

  - repræsentantskabsmøde i august 

  - vælgermøde i oktober  

  - medlemsundersøgelse i december  

  - resultat af undersøgelse (rekruttering, frivillighed) 

  - fremadrettet arbejde 

- EIRs fokuspunkter i 2022 

  - særlige indsatsområder år 2022 

  - flere kommunikationsplatforme 

  - udviklingsområder 

  - rekruttering 

  - brug af ressourcepersoner 

- EIR som samarbejdspartner med 

  - medlemsforeningerne 

  - politikere 

  - forvaltningen 

- Vejen til et VI 

  - tværfagligt samarbejde 

  - hvordan kan EIR bruges? 

  - uddeling af priser 

- Kontakt til os 

  - eir@eir.dk 



 

Vi har i år valgt ikke at udnævne ”Årets Klub”. Der er så mange 

klubber, der har gjort noget ekstraordinært under corona-

pandemien, så det har været svært at vælge én ud.  

Uddeling fra Poul Erik Mackeprang og Bente Vejvad Mackeprangs 

Fond har ansøgningsfrist i slutningen af april måned og vi modtager 

gerne ansøgninger. Så har man været med til at sætte Esbjerg på 

landkortet, kan man sende en ansøgning. Der uddeles 100.000 kr. 

om året og dette beløb uddeles til 4-5 personer.  

 

3. Regnskab fra EIR for 2021 samt fastsættelse af kontingent for 

2022 

Henrik Reinert gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Henrik Reinert bad om repræsentantskabets godkendelse til 

fastholdelse af kontingenterne som er: 

- op til 100 medlemmer: 300 kr.  

- 101 - 500 medlemmer: 500 kr. 

- over 500 medlemmer: 1500 kr. 

Dette blev godkendt.  

4. Indkomne forslag    

Ingen 

5. Valg til bestyrelse samt revisorer 

a. På valg er: 

 

Fra Ribe:  

Claus Jensen –valgt 

Jan Hansen –valgt 

Niels Rosendahl – valgt 

Fra Esbjerg: 

Palle G. Kristensen – valgt 

Kim Nikolajsen – valgt 

Kim Bo Skøtt – valgt 

Brigitta Christensen – valgt 

Henrik Reinert – valgt 

b. Valg af suppleanter – på valg er: 

Mette Meldgaard Sall - valgt 

Kenneth Benfeldt – valgt 

Lars Lundgård bemærkede, at der ingen suppleanter er for 

Ribe. Ingen meldte sig på banen, så her mangler stadig en 

suppleant.  



c. Valg af revisorer - på valg er:  

Svend Erik Paulsen - valgt 

Klaus Bertelsen - valgt 

d. Valg af revisorsuppleant – på valg er: 

Jørn Gade Pedersen - valgt 

6. Eventuelt     

Intet.  

Helle Rohde takkede Lars Lundgård for veludført gerning. 

 

Herefter gik Jakob Lose på.  

 

  Referent: Mai Heinsvig 
 
    

 

 

 

 


