
Referat fra stiftende generalforsamling for Give Idræts-, 
Sundheds- og Kulturcenter (GISK) 

Onsdag d. 30 August 2017 i Ikærhallen i Give. 
 

Jørgen Lundsgaard fra styregruppen bød velkommen. 
 
Ole Brændgaard, konsulent fra Frejo og Steen, som har været konsulent i hele processen, 
gennemgik baggrunden og behovet for at skabe et selvstyre af byens haller, som er forankret i de 
lokale foreninger og brugere. 
 
Både modellen og økonomien omkring foreningsfitness, samt kommunikation og åbenhed fra 
styregruppen, blev diskuteret heftigt. Denne kritik kom primært fra Alf Sørensen, HK Give Fremads 
Erhvervsklub og Henrik Henriksen HK Give Fremad. Efter flere tilkendegivelser omkring evt. 
udsættelse af den stiftende generalforsamling, blev der afholdt en afstemning blandt de 
fremmødte, hvor mere end 2/3 stemte for at forsætte processen. 
 
Til afvikling af den stiftende generalforsamling blev Johnny Norup valgt til dirigent. 
 
De udarbejdede vedtægter blev gennemgået og med enkelte tilretninger godkendt. Udover rettel-
serne i vedtægterne var der følgende kommentar som skal diskuteres i den nye bestyrelse: 

- Der skal i den kommende forretningsorden arbejdes på at sikre den bedst mulige 
kommunikation og information fra GISK til alle foreningens medlemmer. 

 
Der blev efterfølgende valgt følgende personer til bestyrelsen: 
Peter Madsen, Michael Egsgaard, Jørgen Lundsgaard og Jacob Egebjerg 
Der blev udpeget 2 repræsentanter fra idrætsforeningerne: 
Morten Eriksen og Linda Høgh 
 
Det blev besluttet at fordelingen mellem hvem der sidder 1 henholdsvis 2 år, aftales ved 1. 
bestyrelsesmøde. 
 
Suppleanter: 1. suppleant Gitte Hansen og 2. suppleant Bent Mollerup 
Revisor: Knud Brøchner 
Revisorsuppleant: Peter Thomsen 
 
Det årlige kontingent blev på generalforsamlingen fastsat til: 
Foreninger med 0-200 medlemmer skal betale 500 kr. årligt. 
Foreninger med 200-500 medlemmer skal betale 1000 kr. årligt. 
Foreninger med 500 - eller flere medlemmer skal betale 2000 kr. årligt 
 
Til generalforsamlingen var der fremmødt 58 personer, som repræsenterede, Give Bridgeklub, 
Give Golfklub, Give Atletklub, HK Give Fremad, Give KFUM, Ullerup Skytteforening, Give GIF, Give 
Egnens Rytterforening, Sportsforeningen Give Fremad, HK Give Fremads Erhvervsklub, Sportens 
Venner og Give Badmintonklub. 


