Referat af generalforsamling i Korinth Idrætsforening
onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19:30 i Korinth Hallen
Afbud fra: Leif Rasmussen, Tina Skov og Simon Ditlevsen
Referat: Lise Hansen
Lars Frandsen bød velkommen til generalforsamling i Korinth Idrætsforening.
1. Valg af dirigent
Lars Hansen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Året har været præget af corona. Der har været ½ år med normale tilstande,
hvor folk skulle vænne sig til at mødes igen.
Lokalrådet, Støtteforeningen og KIF fik valgt Årets Korinther 2020 og 2021, og
priserne blev overrakt til Linda Prinsholm og Jens Ørum ved årets julefrokost.
I 2021 forsøgte vi at få gang i nye aktiviteter, men projektet strandede, da vi
ikke kunne finde instruktører.
Fra nytår i år er der 12, der spiller indendørs fodbold hver onsdag i hallen i
”Ung i Korinth”-regi.
KIF og Hallen har hen over vinteren været værter for 13 indendørs stævner.
Tak til de frivillige. En særlig tak til John Olesen.
OK sponsoratet som tidligere er tilfaldet fodboldafdelingen, bliver nu overført
til hovedforeningen til dækning af fællesudgifterne.
Tak til Lise og Leif for udfærdigelse af regnskab. Tak til resten af bestyrelsen
for arbejdet i året, der er gået. Tak til revisorerne.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Udvalgsformændenes beretning
E-sport v/ Vibeke Olesen
Afdelingen har 5 medlemmer, som spiller. De tager ikke ud, hvilket også
kræver trænere eller forældre, der kan tage med.
Senioridræt v/ Stine Schönau
Stine præsenterede de nye afdelingsformænd. Else Marie Christensen er
formand for Senioridræt og Bent Rysgaard er formand for Petanque.
Senioridræt har 120 medlemmer - ca. halvdelen i hver af underafdelingerne.
Stine er fællesformand indtil fællesmødet i maj. Gymnastikken startede med
nye medlemmer i efteråret og havde en god sæson, men så blev folk utrygge
før jul. Julefrokosten blev aflyst, og der afholdes forårsfrokost i stedet for.
Petanque v/ Bent Rysgaard
Der spilles flere gange om ugen. Banerne er blevet renoveret for midler
modtaget af DGI/DIF. Det næste projekt er etablering af lys på banerne. Der
afholdes gadeturnering til efteråret, og bowlsstævne her i marts.
Korinth Cykel Motion v/ Rune Jørgensen
Tak til Svend for det store arbejde i Cykelafdelingen. Landevej træner 2 gange
om ugen, MTB kører fast 2 gange om ugen nu. Alle har fået nyt klubtøj. Der
var ingen tur til Harzen, til gengæld en forlænget weekend til Mols Bjerge samt
en dagstur til Ærø. Der er pt. 21 medlemmer.
Badminton v/ Lars Hansen
2021 var et specielt år, holdene kørte til jul og blev så lukket ned. Det var
svært at få folk i gang igen. Der er få spillere tilbage på ungdomsholdet. Lars
påtænker at tage fat i idrætsklubberne omkring Korinth, så der måske kan
etableres et samarbejde.
Fodbold v/ Lars Fransen
2021 har været et stille år med kun 1 seniorhold, som kører som pay-to-play.
Salg af nøglekort og DBU-stævner har givet lidt indtægter. OK sponsoratet er
tilfaldet hovedforeningen. Ved årsmødet forslås det, at foretage en

vedtægtsændring, så antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes. Kassereren
og formanden træder ud.
Afdelingsformændenes beretninger blev godkendt.
4. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet blev fremlagt og efterfølgende godkendt.
5. Godkendelse af budget for næste år
Budgettet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget
Lars Frandsen og Tina Skov modtog genvalg og begge blev valgt
8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
Jan Hansen modtog genvalg og Roland Poulsen stillede op som ny suppleant
og begge blev valgt
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Leif Rasmussen og Chalotte Duelund modtog genvalg som revisorer og blev
valgt
Hanne Madsen stillede op som revisorsuppleant og blev valgt

10. Eventuelt
Multibanen trænger til renovering. Heldagsskolen har givet tilsagn om, at de
gerne vil deltage i renoveringen.
Noller fra Støtteforeningen opfordrede til, at man i afdelingerne søger midler til
aktiviteter hos Støtteforeningen.

