Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 26. april 2016 i PLEXUS Idom-Råsted
Formanden, Helle Niewald bød velkommen.
Pkt. 1

Valg af dirigent
Valgt blev Helle Niewald

Pkt. 2

Valg af referent og stemmetællere
Referent: Susanne Bang Nielsen.
Lillian Jensen og Peder Madsen blev valgt til stemmetællere

Pkt. 3

Fremlæggelse af forretningsudvalgets beretning til godkendelse.

Oplæst af Stefan Neuert, da Jette Olesen ikke kunne være til stede.
Beretningen enstemmigt godkendt.
Pkt. 4

Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Troels Wium Andersen fremlagde årsrapporten og startede med at konstatere, at året 2015 gav overskud.
Det skyldes især let stigende indtægter, uden tilsvarende stigning i udgifter. Alt i alt et rigtigt pænt regnskab.
Spørgsmål:
- Hvorfor er renteswap’en faldet, selvom renten ikke har ændret sig så meget? Svar: Selv Troels WiumAndersen kan ikke forklare bankens måde at regne det ud på.
- Da PLEXUS blev projekteret, garanterede kommunen husleje for Solkær mm., men hvor længe? Svar: 20
år.
Derefter blev regnskabsfremlæggelsen enstemmigt godkendt
Pkt. 5

Forretningsudvalgets budget for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering.

Budgettet fremlagt af Troels Wium-Andersen. Man har lagt tallene tæt op af resultatet for 2015, og forventer
et overskud. Der investeres i en kølevogn og et halvtag foran køkkenet til afskærmning af kølevogn.
Spørgsmål:
Budgettet taget til efterretning
Pkt. 6
Formand og næstformand for repræsentantskabet vælges blandt de delegerede.
Valgperioden er 1 år.
Den nuværende formand Helle Niewald og næstformand Susanne Bang Nielsen genopstillede begge og blev
genvalgt uden modkandidater.
Pkt. 7

Godkendelse af medlemmer til forretningsudvalget (FU) efter skriftlig indstilling fra
forretningsudvalget.
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Mie Kaasen er trådt ud af forretningsudvalget, og der er ikke fundet en afløser. FU vil meget gerne have 1-2
mere med i FU. Der må være 5-7 i forretningsudvalget, som pt. består af:
·

Jette Olesen (formand)

·

Viggo Rækby

·

Stefan Neuert

·

Henrik Akstrup

·

Peter Henriksen.

Pkt. 8

Valg af statsautoriseret eller registeret revisor efter indstilling fra forretningsudvalget.

Forretningsudvalget indstiller, at man fortsætter med den nuværende revisor, Revisorhuset Holstebro P/S.
De fusionerede i 2015 med Revision Limfjord A/S, men fortsætter med samme personale i Holstebro.
Dette blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 9

Indkomne forslag

Formand og næstformand for repræsentantskabet foreslår en ændring i antallet af delegerede
for skole/Solkær og Borgerforeningen.
Skole og Solkær er lagt sammen. De har haft 2 vacante pladser det seneste år og ønsker selv kun at have 4
delegerede, så det ikke er hele bestyrelsen, der skal sidde i repræsentantskabet.
Idom og Råsted Borgerforeninger er ligeledes slået samme. Det er derfor ikke længere relevant at skelne
mellem repræsentation fra henholdsvis Idom og Råsted. Borgerforeningen ønsker fremover selv at udpege 4
medlemmer af repræsentantskabet.
Sammensætningen af repræsentantskabet skal afspejle området OG brugerne af PLEXUS, og den må ikke
være så smal, at en enkelt gruppe kan ”kuppe” repræsentantskabet og dermed driften af PLEXUS. Det er
vigtigt, at repræsentantskabet fungerer godt, og at organisationen løbende tilpasses de lokale foreningers
faktiske forhold
Forslaget blev diskuteret ved bordene.
Der var enighed om, at når de nævnte foreninger / institutioner, ønsker en mindre repræsentation, er der ikke
noget i vejen for det.
Dirigenten oplyste forsamlingen om, at ændringsforslaget var indvarslet lidt for sent i forhold til
vedtægterne. Forsamlingen indstillede, at ændringsforslagene blev sent til afstemning og at Holstebro
Kommune anmodes om at godkende ændringerne.
Dette blev enstemmigt godkendt. Ændringen vil blive sendt til godkendelse i Holstebro Kommune.
Opfølgning på halvårsmødet i efteråret 2015:
Hovedbestyrelsen ved Stefan Neuert:
Vi har forsøgt at være mere udadvendt omkring forretningsudvalgets arbejde og at fortælle de positive
historier, også uopfordret, til folk man møder til arrangementer i PLEXUS og andre steder.
Vi har kigget på at skaffe mere depotplads, men har ikke fundet den optimale løsning, i form af en
udbygning eller inddrage et omklædningsrum. Det vil koste penge, som man ikke har.
Vi arbejder med dialogen med IRIF og har holdt fællesmøde, hvor der er kommet gode ideer frem.
Vi har diskuteret hjemmesiden, men er ikke kommet meget videre. Forsamlingen efterlyste også, at
hovedbestyrelsens sammensætning kan ses på hjemmesiden. Hovedbestyrelsen havde et indlæg i Kontakt,
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det kunne også godt komme på hjemmesiden. Og man kunne godt skrive lidt om gode arrangementer og
beslutninger man har taget.
IRIF diverse
Vi vil gerne have et mere aktivt / idrætsligt præg i Plexus. Derfor er væggene på repos’ i hallen malet. Der
ophænges billeder, og der vil blive opsat et pokalskab i det åbne hjørne i butikken.
Der er ikke sket det store i samarbejdet med Solkær. Strukturændringerne omkring den nye skolelov
udfordrer træningstiden for børnene. Der har været et møde mellem hovedbestyrelsen og den nye skoleleder
om mulige samarbejdsrelationer.
IRIF var vært for den fælles juleafslutning for alle børn i 2015, hvilket man håber, bliver en tradition. Der
var fantastisk opbakning og deltagelse. Borgerforeningen gav et tilskud til arrangementet, som
Borgerforeningen før har stået for.
Mini-ungleder uddannelsen blev afviklet i 2015 og dækkede tre årgange. Man vil om et års tid evaluere, om
man skal afholde det igen om to år, hvor tre nye årgange er klar. Den kostede en del penge for IRIF, men er
en investering i fremtiden, og en mulighed for at give alle børn en succesoplevelse i skolen, relateret til idræt
og motion. Uddannelsen er et valgfag i skolen.
Kultur
Peder Madsen orienterede om foredragsforeningens tiltag mht. synlighed, og at man samarbejdede med
pastoratrådet, og gerne vil samarbejde med ungdomsklubben.
Skole/Solkær
Udvikling af en profil for Idom-Råsted skole er en løbende aktivitet.
Ny skoleleder, skolereform og økonomiske udfordringer fylder også meget på møderne. Man vil gerne lave
en rød tråd for børnene på tværs af dagpleje, børnehave, skole og Solkær.
Spørgsmål: Profilerer man sig stadig på at have plads til lidt ”skæve” børn, og at der er fokus på, at alle børn
har det godt? Ja, man skal hele tiden have fokus på de gode ting der sker.
Skolen arbejder på en ny hjemmeside. Der vil snart komme en opdatering til skolens oplysninger på
www.idom-raasted.dk
IRIF er glade for, at de kan bruge skoleintra til at give informationer til forældre om idræt – træningstider,
kampe mm.
Selvom der kommer flere børn i de næste årgange, er der stadig nogle, der tror, at skolen er ved at dø. Det
skal være mere synligt at elevtallet stiger.

Pkt. 10

Eventuelt

Videreudvikling af det eksisterende sponsorkoncept. Søren har hidtil stået for sponsorkontakten, men vil
gerne fritages for dette arbejde. Sponsorindtægter fordeles til de lokale foreninger, især IRIF, efter en
vedtaget nøgle. Der arbejdes på to muligheder i øjeblikket, én hvor man finder en lokal, der vedligeholder
eksisterende sponsorater. Den anden, hvor man hyrer en professionel, der provisionslønnes.
Landsbylaboratoriet og Idom Biennalen kan bruges som løftestang, og man har allerede fået Altibox på
banen som samarbejdspartner.
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Birgit Andersen orienterede om Landsby App’en, og hvad den kan bruges til. Hun opfordrede alle til at
hente app’en og til at lægge arrangementer ind. Det er Poul Gahner og Elsebeth Nikolajsen der opdaterer
den, men vi skal selv ”fodre” dem…
Find app’en på: https://minlandsby.dk/portfolio/min-landsby-app/
Birgit oplyste også, at borgerforeningen er i dialog med Holstebro Kommune om udvikling af ny lokalplan
for Idom by, og især området lige omkring skole, PLEXUS og Solkær.
15. maj 2016
Helle Niewald
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