
Referatet af Generalforsamling i Daugård Idrætsforening 2019 
 
Tilsteder ud over bestyrelsen: bestyrelsen fra ØDM, formand for div. udvalg, Connie, i alt: ca. 22 personer.  

1. Valg af dirigent. 

Tom formand for ØDM valgt 
2. Valg af 2 stemmetællere. 

Udskyder, findes hvis der bliver brug for det.  
3. Aflæggelse af formandens beretning med fremlæggelse af plan/budget for den kommende periode. 

3. Aflæggelse af formandsberetningen 

 
Bestyrelsens skriftlige beretning v/ formand René Nielsen. 
Først vil jeg gerne takke de fremmødte, for den interesse I viser foreningen ved at komme her i 
aften til den årlige generalforsamling. 
De enkelte udvalg kommer senere med deres årsberetning, så jeg vil koncentrere mig om de 
overordnede linjer samt bestyrelsens arbejde. 
Ved indgangen til indendørs sæsonen havde vi i Daugård Idrætsforening 137 frivillige, der er 
engageret som enten leder, træner, hjælpe træner eller på anden måde med til at gøre vores 
forening til et samlingssted. 
De fleste udvalg kører stabilt, stille men stabilt men det er jeg sikker på, at de selv uddyber i deres 
beretninger. 
De enkelte aktivitetsudvalg har igen formået at afvikle et væld af aktiviteter. Vi må håbe at der 
også fremadrettet vil være initiativrige og ihærdige frivillige, som vil bidrage hertil. Uden jer er 
foreningen ingen ting. 
Der skal herfra lyde en stor tak til alle udvalg, for indsatsen i den forgang sæson, inklusiv 
arrangørerne af juletræsfest og byfest. 
Sæson folder og profil 
Endnu et år med en sæsonfolder, hvori vi har præsenteret foreningens aktiviteter for den 
kommende sæson. 
Mediegruppen var som de senere år medhjælper på dette, og vores nye profil er kommer mere frem 
samt de fejl der var sidste år pga. det måske gik lidt for stærkt er retten/næsten) 
Vi har igen fået god respons på folderen, så selv om den kræver en del arbejde og den koster noget 
at trykke, er vi enige om at det er givet godt ud. Stor tak til de enkelte udvalg for deres samarbejds- 
villighed samt indsats.   
Økonomi 
Regnskabsaflæggelsen følger senere på generalforsamlingen økonomi er ikke det der præger 
hverdagen, selvom der er udfordringer og tingene har det med at bliver dyrere end planlagt, f. eks 
skaterbanen. Men ikke mindst takket være Banko der bidrager til at vi har en fin økonomi, selvom 
ændringerne gør det til en udfordring at starte nye tiltag. 
Ørum Daugård Multicenter 
Den nye bestyrelse har vist sig yderst samarbejdes villige tak for det da vi er afhængige af 
hinanden, så vi forventer at det gode samarbejde fortsætter, vi vil fra DIF side gøre alt hvad vi kan 
for at det skal lykkes at gøre ØDM til et attraktivt sted at være. 
Vi vil gerne takke Connie og Kim i cafeen for samarbejdet, deres velvillighed betyder rigtig meget.  
Bestyrelsen 
Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for et rigtig godt og konstruktiv samarbejde, Der er kommet 
lidt udskiftning Tak til dem der har forladt og velkommen til de nye. 
Til slut vil jeg gerne takke alle, der i årets løb har bidraget på den ene eller anden måde i Daugård 
Idrætsforening samt sige tak for denne gang da det er min sidste beretning i denne omgang, som på gensyn og IKKE 
farvel. 

Sportslige hilsner 
René J. Nielsen 



Carsten kasserer fremlægger budget: 

- vi kan se at vi har faldene medlemstal. Vi har ikke så stort underskud som forventet. Men vi skal kigge på hvordan vi 
holder medlemstallet op.  Som noget nyt tjener vi penge på byfest. Se ellers budget.  

 
4. Aflæggelse af udvalgs-beretninger. 

Banko: 

De mangler stadig hjælpere. Fra Nytår mangler de en til at råbe op. Op og nedtagning fungere fint. Der har været 
problemer med hvor meget vand der skal uddeles. Vi er ikke enig omkring opstilling og nedtagning. En gang i mellem 
er vi nødsaget til at "give" det væk til skolen, trods der står i vedtægterne at det skal gå til sportslig aktiviteter.  

Gymnastik 

I forhold til sidste år er det ca. det samme antal medlemmer. Der er lukket et par hold da der ikke var tilslutning nok. 
Der er lavet et samarbejde med Stouby, omkring rytme og spring. Der er lavet et nyt hold særlig for drenge, der er 28 
på- så det er succes. Der er også pænt med drenge på andre gymnastik hold. Der er stor tilslutning til der sociale 
arrangement. Opvisning er den 22 marts. Gymnastikudvalg kører godt. Der er også oprette et nyt hold "vild med 
dans" starter per dags dato.  

Bordtennis: 

Synes selv det er blevet et godt setup, der er kommet 2 nye træner. Men har desværre kun 6 betalende spillende. De 
håber på mere. Der er familie dag i januar, med en double turnering og spisning. Det er glædeligt at de kan se at 
flere af dem holder ved når de flytter til deres uddannelser byer.  

Fodbold: 

Deres delmål var at få på kampklar, alle er kommet der over, kun super oldboys mangler. Der har været tilgang af 
nye spiller.  Der er også oprette et +32 hold og et serie 6 hold. Der har været afholdt Vinter Daugård Cup, med 70 
hold/400 børn det var en succes. Sommer Cup ligger tæt på sommerferie, og derfor måske lidt manglende deltagelse.  

Carsten siger kort lidt om de fraværende: 

Badminton: det har været en god sæson 
Håndbold:  vi har lukket et hold og det andet har ikke mange andre tilmelding.  
Fitness: har tilgang 

E: sport: er lige startet... 

Byfest: underskud, vi forventer at det vender lidt til næste år.  

Pauser: 
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Carsten fremlægger:   Årets resultat er mindre end budgettet. De fleste afdeling har haft overskud. Han opfordre til at 
man får svaret de mails han sender ud, og godkender det. Kortet hos købmanden er lukket da kvitteringerne blev 
sjældent afleveret. Der kan købes med udlæg.  

Godkendt af general forsamlingen.  

 
7. Indkomne forslag:  Der er ikke modtaget nogen forslag.  

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 
            På valg: Formand Rene Nielsen ønsker ikke genvalg 

Claus Rønholt stiller op til formand og bliver valgt. 



Rikke Sigtenborg ønsker genvalg. Bliver valgt 

Alex Løvbum ny medlem indtræder også i bestyrelsen.  
           
9. Valg af bestyrelsessuppleant. 

Margit er valgt, men vi mangler stadig en.  

 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Holger er valgt som revisor.  

Der mangler en suppleant- som skal findes.  

 
11. Aflæggelse af regnskab og beretning for Finans Støtter  

Hermed kort orientering fra købmandsgruppen i Daugård. Man det kan klippes ind i Jeres beretning. 

Lån fra DIF  

VI har over foråret afviklet en række møder, for at finde den bedste plan for afvikling af det lån, som borgerne og 
Købmandsgruppen har fået af DIF. 

Gruppen har som udgangspunkt ikke en række indtægter, men har fokuseret på at få den nye Købmand godt op at 
køre, i gang og sikre at vi fik stillet de bedste faciliteter til rådighed. 

I dag fungerer Købmandsgruppen som mellemled mellem ejer af butikken (Høffner - den gamle købmand) og Allan, 
som driver butikken. Ideen er, at sikre at indretning, udstyr og aktiver købt for borgernes penge fastholdes og sikres 
her de første år af butikkens levetid. Købmandsgruppen har ikke en række indtægter i denne model - men den løber 
udelukkende rundt fra måned til måned. Dette for at sikrer Allan den bedste model for at komme i gang. 

For at afvikle og tilbagebetale Jeres lån arbejder vi med følgende modeller: 

1. Møder og samarbejde med Hedensted Kommune ift. midler som kunne tilgå Daugård og DIF 
2. Ansøgningsmodel til fonde  
3. En model, hvor vi over de næste år skaber nye indtægter ind i Købmandsfællesskabet via. aktiviteter 
4. Modeller, hvor vi skaber nye indtægter gennem husleje og aftaler mellem ejer, købmand og mellemregning 

Summen af dette er, at vi vil arbejde for og sikre, at vi får tilvejebragt og tilbagebetalt lånet til DIF.  

Ikke i morgen, men med den tilbagebetalingsplan vi aftalte i sin tid, men et 5 årigt perspektiv. 

På vegne af gruppen 

 
12. Eventuelt. 

 


