
      

 

   

Referat af generalforsamling i Korinth Idrætsforening 

mandag d. 7. juni 2021 kl. 19:30 i Korinth Hallen 

 

Afbud fra: Leif Rasmussen 

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 

 

Generalforsamlingen afholdes sent for 2. år i træk. 2020 var et år til 

glemmebogen.  

I 2020 sagde vi farvel til Christian Ermose og Torben Pedersen. En stor tak til 

dem begge for det store arbejde, de har udført for Korinth Idrætsforening. 

Coronaen har fyldt i 2020. Indendørssæsonen blev afsluttet i foråret uden 

sæsonafslutning, og der var sen opstart på udendørssæsonen. Vi oplevede 

konstant ændrede retningslinjer, hvilket udfordrede afviklingen af holdene 

indendørs. I november/december kom 2. nedlukning. 

Vi havde besøg af Anders Nielsen fra DGI, som hjalp os med at finde ud af, 

hvad der driver os og udstikke en retning for genskabelse af foreningen. 

Grundet corona er vi ikke kommet i gang med projektet, nu skal projektet 

samt bestyrelsesarbejdet genoplives. 

Tak til Lise og Leif for arbejdet med årsregnskabet. Tak til bestyrelsen for året. 

Lise og Simon er på valg. Tak til revisorerne Leif og Charlotte. 

Lars sluttede af med at udtrykke håb om, at vi går mod lysere tider. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 



      

 

3.  Udvalgsformændenes beretning 

 

Senioridræt v/ Stine Schönau 

Coronaen forårsagede nedlukning i marts, og afslutningsfrokosten blev aflyst. 

Der var opstart igen i september. I oktober kom de første restriktioner, hvor 

hallen blev delt op, og til gymnastik var der 2 hold, som deltog hver anden 

uge. Det fik også en ende grundet nye regler. Bedre gik det til skumtennis og 

volleyball indtil slutningen af december, hvor hallen lukkede. Der har været 

færre på i holdene i vinter. Der har i år været afholdt årsmøde med spisning. 

Stine har under nedlukningen ringet til medlemmer, som har siddet alene. 

 

Petanque  v/ Hanne Nielsen 

I marts blev bowlsstævnet aflyst, der blev afholdt et stævne i juni. 

Vintersæsonen startede med udvidede tider, for at alle kunne være med indtil 

nedlukning i december. Gadeturnering blev afholdt i august. Man har spillet 

udendørs med restriktioner. 

 

E-sport v/ Vibeke Olesen 

Esport har kørt hele tiden virtuelt. Der er blevet spillet kampe. Ny leder på 

efterskolen, det skal afklares, om de skal fortsætte derovre. Der er kommet 

flere medlemmer. 

 

Fodbold v/ Simon Ditlevsen 

Coronaen har sat sit præg på 2020 med restriktioner og benspænd. Året 

begyndte med indendørsfodbold og stævner. Men kort tid efter 

udendørssæsonen begyndte, måtte der lukkes ned.  

Til den nye sæsonen besluttede bestyrelsen at indføre nyt kontingentsystem 

for seniorspillerne, grundet manglende betaling af kontingent. 

Nedlukning i efteråret  forhindrede indendørsturneringen kunne blive spillet 

færdig. Drengenes mangeårige træner Lars Frandsen besluttede at stoppe som 

træner. Stor ros til Lars for sine mange timer og år i KIF, heldigvis indtog Lars 

formandsposten i hovedforeningen. Desværre blev drengeholdet nedlagt efter 

Lars' exit, så der er kun seniorholdet tilbage.  



      

 

På sponsorsiden er det blevet besluttet, at OK's sponsorat fremover tilfalder 

KIF hovedforening, hvor foldbold og de andre afdelinger kan søge om midler til 

aktiviteter og materialer. 

 

Korinth Cykel Motion v/ Svend Friis  

Der blev holdt årsmøde før landet lukkede ned i 2020, og i år blev det afholdt 

digitalt. Der blev afholdt en rimelig normal afslutning i oktober. Der er i løbet 

af året blevet kørt i nærområdet. Der er stigende medlemstal. 

 

Badminton v/ Lars Hansen 

Der var en god start på 2020, men så kom corona. Man havde håbet på 

gendyst med Krarup/Espe, men det blev ikke til noget. Der er mulighed for 

udvidelse med hold torsdag aften. Der blev ikke holdt sæsonafslutning. Det er 

en voksende afdeling. 

 

Afdelingsformændenes beretninger blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af revideret regnskab 

 

Der blev fremsat et spørgsmål til en postering på konto 1232 i 

fodboldafdelingen. Lise vender tilbage med en forklaring herpå.  

Fællesomkostningerne blev diskuteret. Forretningsudvalget indhenter policen 

på forsikringen, med henblik på en evt. justering af forsikringssummen. 

Den negative rente i sparekassen blev vendt. Grunden til at sparekassen 

fastholder den negative rente overfor foreningerne, skyldes at man kan søge 

sparekassen om tilskud. 

Budgetlægningen blev diskuteret, budgetterne er et styringsværktøj. 

Regnskabet blev godkendt under forudsætning af at Lise afklarer spørgsmålet 

omkring postering i fodboldafdelingen. 

 

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 

 

Lise Hansen og Simon Ditlevsen var på valg og begge modtog genvalg. 

 

8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget 

 

Rune Jørgensen og Jan Hansen modtog genvalg. 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 

Leif Rasmussen og Chalotte Duelund modtog genvalg som revisorer. 

 

Charlotte Mogensen modtog genvalg som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt 

 

Hvornår sætter vi noget i gang - tiltag blev diskuteret. 

 

Svend kontakter Rise for at høre, om der er mulighed for at undgå de negative 

renter. 

 

Stine synes, der skal være forplejning til generalforsamlingen, for at trække 

lidt flere folk til. 

 

Næste møde i hovedbestyrelsen blev fastsat til tirsdag d. 17. august kl. 

19:30. Husk der skal bogføres op pr. 30/6. Der sendes reminder ud. 


