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Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmØde på
ldrætsskolerne lkast, tirsdag d. 13. november 2018

Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Jakob Fastrup som dirigent, og han blev enstemmigt valgt,
Jakob takkede for valget, og konstaterede at Gitte Birk Jgrgensen var referent, og at mødet var lovligt
varslet og indkaldt med 14 dages varsel, idet índkaldelsen skete via mail d.29/I0.
Evt. vedtægtsændringer sker ved símpelt flertal blandt de fremmØdte repræsentanter, og skal endelig

godkendes af ministeriet.

Punkt 2: Behandling af bestyrelsens forslag om at ldrætsskolerne lkast skal udvide sine aktiviteter til
etablering af friskole efter Friskolelovens regler
Friskolen skal have samme Grundtvig/Koldske værdigrundlag som efterskolen og højskolen, og bliver den
først skole af sín art, med både højskole, efterskole og friskole under samme tag.

Herefter blev friskolens læringssyn og det sportslige koncept præsenteret.
Facilitetsmæssigt

harvilovtilat benytte lejede lokalerdetførste

år, men skal herefler have oprettetvores

egne facíliteter i sports-campus området.
Tidsplanen for endelig offentliggørelse, informationsmøder, åbnehus-arrangementer blev herefter

præsenteret.
Efter besvarelse af spørgsmål fra repræsentantskabet var der afstemning om, om ldrætsskolerne lkast skal
udvide med en friskole.
Der var 28 repræsentanter mødt op, og der var følgende stemmer:

28 stemte for udvidelse med en friskole
0 stemte imod
0 stemte blank.

Konklusionen: Repræsentantskabet godkendte enstemmigt etableringen af en friskole på ldrætsskolerne
lkast.

Punkt 3: Forslag om vedtægtsændringer til godkendelse
Ole Thiel fremlagde forslagene

til vedtægtsændringer, der var udformet således, at friskolens

bekendtgørelser er lagt ned over de vedtaegter skolen allerede har.
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Det har givet anledning til en del rettelser, som blev gennemgået.

Vedtægtsændringerne fremgår af vedhæftede bílag 1.
Det eneste í de foreslåede vedtægtsændringer der ikke er afstedkommet af friskolen, er
repræsentantskabets sammensætning, idet skolen ønsker at hæve antallet af repræsentanter fra
idrætsforeningerne i lkast-Brande og få repræsentation fra Team Danmark.

Herefter var der afstemning om repræsentantskabets godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer.
28 stemte for vedtægtsændringer
0 stemte imod vedtægtsændringerne
0 stemte blank

Konklusíon: Repræsentantskabet godkendte enstemmigt de foreslåede vedtægtsændrínger.

Herefter sluttede mødet med, at Jakob Fastrup takkede for et godt og konstruktivt møde, og formand Poul
Færch takkede Jacob for dirigentjobbet, og takkede de fremmødte for et godt møde.

L3/LI.2OL8:
Dirigent Jakob Fastrup

r3ltL2O18:

drÈ- ztfu-----U *#r.n, Gitte Bírk JØrgensen
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