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Referat af generalforsamling i Vinderslev IF 2/2-2015. 

 
 
Tilstede var bestyrelsen, støttepillerne og ca. 20 medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent: 

 

- Bjarne Madsen blev valgt. Han takkede for valget og bekendtgjorde, at der var annonceret 

rettidigt og efter vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning: 

 

- Formanden bød velkommen.  

 

- Formanden gennemgik det forgangne års største aktiviteter. 

 

 Indkøb af Conventus, Et Økonomi og styringsprogram der selvfølgelig har givet 

visse udfordringer for bestyrelsen, men det er allerede en succes som alle får 

glæde af. 

 Rengøringsdag, der savnede deltagere, men dem der var der gjorde et flot stykke 

arbejde.  

 Først i marts gik så starten til den nye senior- sæson. Der var lagt op til en 

spændende sæson, for især senior herrerne, der mente, at klubben skulle have 2 

hold. Det gik lidt trægt i starten, men efterhånden som græsset blev grønt, 

begyndte folk at komme ud af vinterhi. Efter et godt forår viste serie, 5 at de 

skulle prøve kræfter med serie 4. Holdet havde efterhånden fået så mange spillere, 

at der i efteråret igen var 2 senior hold i foreningen. Det endte med et spændende 

efterår hvor serie 4 kunne blive og serie 6 endte i top 3. 

 Sidst i marts havde vi den årlige gymnastik opvisning hvor vores børne- og 

voksen- gymnaster markerede afslutningen, med en rigtig flot opvisning i skolens 

gymnastiksal. Igen i år var der rigtig mange fremmødte forældre, søskende, 

bedsteforældre, ca. 115, var med til at skabe en god stemning først til opvisningen 

og efterfølgende til kaffe og kage. 

 Først i april var der ungdomsopstart i fodbold, med fint fremmøde. Da der ikke 

var spillere nok i alle årgange, blev nogle hold lagt sammen. Derved var der 7 

mands fodbold i de yngre rækker. 

 Kom ud af pomfritten var et nyt arrangement sammen med de ældste 

børnehavebørn og SFO børnene i5-10 års alderen. DBU kom med to instruktører 

samt en kasse bil fyldt med spændende ting. 12 frivillige hjalp med at stille alle 

opgaverne op og hjalp de 85 børn, der hyggede sig på en våd fredag eftermiddag.   

 Sidst i maj måned havde vi vores forårsfest, hvor Lotte havde gjort et nyt tiltag, 

nemlig børnedyrskue. Eftermiddagen blev startet med et optog gennem byen med 

flot udsmykkede køretøjer. Gadefodbold tog over, hvor rigtig mange havde fundet 

på stadion. Dagen blev sluttet i teltet, hvor 100 mennesker var med til spisning, 
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hvorefter et super oplagt Raballerband fyrede den af og hurtig flydte dansegulvet. 

Alt i alt en rigtig go dag. 

                                                  

 Mausing marked kørte rigtig fint, masse af hjælpere havde meldt sig. Rigtig godt 

musik, knap så mange gæster både lørdag og søndag som året før. Mange havde 

afsat tid til at hjælpe med oprydningen mandag. Da alt var gjort op blev der et 

pænt overskud. 

 Ungdomsafslutningen i fodbold, var som sædvanlig med en rigtig stor opbakning 

Der var 130 tilmeldte i forsamlingshuset. Som noget nyt havde vi samlet de to 

ældste hold i klubhuset, uden forældre de var ca. 20. Det var en stor succes, hvor 

de hyggede med pizza og farverige drinks samt lidt disco .  

 Seniorafslutningen var flyttet tilbage til Mausing. Omkring 65 tilmeldte, absolut 

ikke for mange, men de gjorde deres for vi fik en rigtig god fest. 

 

 

 

Af kommende arrangementer blev der nævnt følgende: 

 

 Rengøring og klargøring af klubhus og stadion lørdag den 21-2-2015 kl. 10.00, 

tilmelding til Jan.  

 Opstart for senior afdeling den 28-2-2015 kl. 14.00. Efter fulgt af tur til Fun 

House Viborg 

 Afslutning i gymnastik med opvisning den 15-3-2015 kl. 10.00 

 Opstart ungdomsafdeling 12-4-2015 kl. 10.00 

 Forårsfest den 30-5-2015, med aktiviteter for børn, gadefodbold eller anden 

aktivitet og teltbal om aften. 

 

- Formanden informerede om medlemstallet for sæsonen 2014. Der var i alt 200 medlemmer, 

fordelt med 120 til fodbold, 65 til gymnastik, 15 til badminton. Tallene er mindre end de 

foregående år, dette skyldes ny registrering i systemet Conventus, der kun registrere et 

medlem 1 gang, så der er flere gymnastikdeltagere end tallet viser. Medlemstallet er stort set 

uændret. Bestyrelsen er godt tilfreds med tallene. 

  

- Formanden takkede følgende for deres indsats og hjælp:  

 

 Trænere og holdledere 

 Hjælperne til Mausing marked  

 Hjælperne til rengøringsdagen og i det daglige. 

 Hjælperne til Pinsefesten, herunder støtten fra borgerforeningen og støttepillerne. 

 Støttepillerne. 

 Kampfordeler, suppleanter og revisorer.  

 Lokale virksomheder 

 Til sidst bestyrelsen.    

 

- Endvidere håbede han, at det gode samarbejde også ville gælde i den kommende sæson.   
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3. Kassererens fremlæggelse af de reviderede årsregnskab: 

 

 Kassereren fremlagde årsregnskabet.  

 Forårsfesten overskud på ca.13.000 kr. 

 Mausing marked gav et overskud ca. 13.000 kr  

 Kiosken gav også et fint overskud ca. 9000 kr. 

 Administrationsomkostninger er steget, grundet indkøb af styringsprogrammet 

Conventus 

 Årsresultat på 25.000, hvilket er ok. 

 Kassereren afsluttede med at takke de to revisorer Hanne og Ruth.     

       

4. Fastsættelse af kontingent:  

- Veteran Oldboys ønskede at få sat kontingentet lidt ned, da de ikke bruger betalte dommere 

 

Ændrede kontingenter er  

 

 Fodbold Veteran oldboys fra 850 kr. til 700 kr.  

 

    

    

5. Indkomne forslag: 

- Ingen 

 

6. Valg til bestyrelse: 

 

- På valg: 

 Henning Fisker (ønskede ikke genvalg) 

 Jan Bay Sørensen (ønskede genvalg) 

 Lotte Ankersen (ønskede genvalg) 

 

 

- Steffen Thomsen stillede op som eneste, han blev valgt ind. Der blev gjort opmærksom på, at 

der er plads til endnu et bestyrelsesmedlem, men ingen tog opfordringen op.  

 

 

7. Valg af suppleanter: 

 Christian Larsen blev valgt som 1. suppleant. 

 Michael Døssing blev valgt ind som 2. suppleant.     

 

8. Valg af revisorer: 

- Hanne Jensen og Ruth Knudsen ønskede genvalg og blev valgt. 

 

9. Eventuelt: 

 

- Leif Jensen: Diplomer ifm. Oprykning. HH kontakter DBU 
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- Helle Sehested : Præsenterede arrangementet i Fun House efter Senior fodboldopstart pris 

140 kr. pr. deltager 

- Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden. 

  

 

10. Konstituering.  

 

- Efter generalforsamlingen konstituererede bestyrelsen sig således: 

 Formand:  Henrik Holdgaard 

 Næstformand:   Jan Bay Sørensen 

 Kasserer:   Helle Sehested 

 Festudvalg:   Jan Bay Sørensen & Steffen Thomsen 

 Boldudvalg:   Klaus Sloth & Steffen Thomsen 

 Gymnastikudvalg:  Lotte Anckersen 

 Sekretær  Henning Fisker (ikke bestyrelse) 

 

  

 

 

   Steffen Thomsen                 Henrik Holdgaard    Helle Sehested     

   Festudvalg/boldudvalg                     Formand                Kasserer                           

               

 

 

  Lotte Ankersen     Jan Bay Sørensen               Klaus Sloth 

Gymnastikudvalg                   Næstformand/Festudvalg         Boldudvalg 
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