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Referat af generalforsamling i Vinderslev IF 1/2-2016. 
 

 

Tilstede var bestyrelsen, støttepillerne og 5 medlemmer. Rystende dårligt fremmøde 

 

1. Valg af dirigent: 

 

- Christian Larsen 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. 

                                                 

 2015 var et svært år i Vinderslev IF 

 

 Medlemstallet er i 2015 er faldet lidt det giver sig til syne på økonomien. Fordelt 

med 122 til fodbold, 77 til gymnastik, 2 til badminton. 201 medlemmer i alt 

 

  Den 21 februar havde vi den årlige rengøringsdag, hvor vi fik rengjort klubhuset, 

og klargjort udenoms arealet til den nye sæson. Der kunne godt have været lidt 

flere hjælpere  

 

 Sidst i februar gik så starten til den nye seniorsæson. Vi startede ud med et serie 

4, et serie 6, et dame hold, et A oldboyshold og et veteran oldboys. Ved 

sommerferien måtte vi sande, at serie 4 måtte en tur ned i serie 5, oldboys kom  i 

en opsplittet pulje. Veteranerne gik så hele vejen og sluttede som nr. 1. i efteråret. 

Efter mange år, måtte vi sige farvel til Michael Døssing, der stille trappede ned og 

gav plads til nye kræfter. 

 

 Sidst i marts havde vi den årlige gymnastik- og danse opvisning. Alle vores 

børne- og voksengymnaster og dansere markerede afslutningen med en rigtig flot 

opvisning i skolens gymnastiksal. Der var igen i år rigtig mange fremmødte 

forældre, søskende og bedsteforældre. Cirka 100 fremmødte, var med til at skabe 

en god stemning først til opvisningen og efterfølgende til kaffe og kage. 

 

 Først i april havde vi ungdomsopstart i fodbold, der var et fint fremmøde. Da vi 

ikke havde spillere nok i alle årgange valgte vi at slå nogle hold sammen, det 

gjorde, at vi fik 8 mands fodbold i de yngre rækker.  

 

 Efter sommerferien satte vi gang i et samarbejde med Thorning IF, hvor vi 

startede ud med U14 pigerne, det blev særdeles vellykket, Det styrker vi små 

klubber. 



 

Vinderslev IF sæson 2015 www.vinderslev-if.dk         27-02-2016 
 

 

 

 Sidst i maj måned havde vi vores forårsfest. Igen prøvede vi, at holde 

børnedyrskue, med en dyrlæge udefra der var med til at kigge på de fremmødte 

dyr. Vi må nok se i øjnene, at vi ikke trækker børn nok til et sådant arrangement, 

så det vil få en pause. 

 Eftermiddagen startede med et optog gennem byen. Mange flot udsmykkede 

køretøjer var med, og nogle enkelte nye, dejligt at se. Det blev efterfulgt, af en 

høvdingeboldturnering et nyt tiltag som de fleste folk tog godt imod. Igen i år 

havde mange fundet på stadion for at kigge og heppe på holdene.  

 Dagen blev afsluttet i teltet hvor omkring 100 mennesker var med til spisning og 

livemusik. Synd med kun 100 tilmeldte, men det er åbenbart antallet vi kan samle. 

 

 Mausing marked var ramt af rigtigt dårligt vejr i løbet af dagene, men vi var 

heldige, at folk alligevel kom til vores arrangementer, Rigtig godt musik, knap så 

mange gæster både lørdag og søndag som året før. Mange hjælpere havde afsat tid 

til at hjælpe i weekenden og med oprydningen mandag. Dejligt med god 

opbakning. Et pænt overskud blev lavet. 

 

 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. Det blev en stor succes, hvor 

de hyggede med pizza og farverige drinks samt lidt disco hygge med lys på 

stadion. 

 

 Til seniorafslutningen i Mausing var der meget dårlig tilslutning. Vi var omkring 

35 personer inkl. Bestyrelsen. Ikke mange, for arbejdet og udgifterne er jo de 

samme. Dem der var der,  gjorde deres for vi fik en rigtig god fest. 

 

 Kommende Arrangementer i år  

 Rengøring af klubhus 6-2 kl   

 Senior opstart Lørdag 27-2 kl 14  

 Gymnastikopvisning søn 6-3 kl 10 

 Ungdomsopstart søn 2-4 kl 10  

 Forårsfest lør 28-5  

 

 Formanden takkende derefter følgende 

 Alle de frivillige der året igennem, har givet en hånd med, i klubhuset og i 

kiosken,  

 Trænere og holdleder, både i fodbold og gymnastik. 

 Hjælpere til forårsfesten og Mausing Marked.  

 Morten Thomsen for Hjemmesiden. 

 Uden alle jer var der jo ikke noget der hed Vinderslev idrætsforening. 

 Tak til firmaer der har givet og stillet ting og hjælp til rådighed gennem året. 

 Tak til vores sponsorer 

 Tak til støttepillerne. 
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 Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og Henning for den store 

arbejdsindsats I har ydet. 

 Håber jeg på et ligeså godt samarbejde i 2016 

 

3. Kassererens fremlæggelse af de reviderede årsregnskab: 

 

 Kassereren fremlagde grundigt årsregnskabet 

 Årsresultat underskud på 19.000. primært grundet faldende medlemstal ( mindre 

tilskud)og øgede udgifter vedr. holdene. Forårsfesten gav mindre i år end tidligere 

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

       

4. Fastsættelse af kontingent:  

 

Ændrede kontingenter er  

 

 Krudtugler 350 kr. 

 U5 - U6 350 kr. 

 U6 - U9 450 kr. 

 U10 - U13 500 kr. 

 U14 - U15 600 kr. 

 Kontingenter betales ved opstart af sæson, hvis der kun spilles halvsæson kontakt 

kasseren.    

    

5. Indkomne forslag: 

- Ingen 

 

6. Valg til bestyrelse: 

 

- På valg: 

 Henrik Holdgaard (ønskede genvalg) 

 Helle Sehested (ønskede genvalg) 

 Klaus Sloth (ønskede genvalg) 

 

- Bestyrelsen havde bedt Christian Larsen stille op som det 7 bestyrelsesmedlem, han blev 

valgt ind.  

 

7. Valg af suppleanter: 

 Michael Døssing blev valgt som 1. suppleant. 

 Frank Rohde blev valgt ind som 2. suppleant.     

 

8. Valg af revisorer: 

- Hanne Jensen og Ruth Knudsen ønskede genvalg og blev valgt. 
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9. Eventuelt: 

 

- Michael Døssing ønskede mere reklame og synlighed af VIF arrangementer, evt. via FB med 

gentagne invitationer og opslag. Arrangementer skal være bedre beskrevet så folk kan se 

hvad der sker ved de enkelte begivenheder. 

- Generalforsamling flyttes evt. så den ikke falder sammen med gymnastikdamernes træning.  

- Trænersituationen på serie 5 og 6 blev debatteret. Bestyrelsen er opmærksom på, at 

manglende træner kan få indflydelse på medlemsnedgang på seniorsiden. Jf. kasserens 

fremlæggelse af regnskab, er der ikke penge til en betalt træner i den størrelsesorden holdet 

taler om (15. til 20.000 kr.) Holdet arbejder videre med evt. større egenbetaling og sponsorat.  

- Dommersitationen til ungdom og damer, kunne evt. gøres mere attraktiv ved en belønning af 

frivilligheden. 

- 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 & Christian Larsen 

 Boldudvalg senior: Steffen Thomsen 

 Boldudvalg ungdom: Klaus Sloth 

 Gymnastikudvalg:  Lotte Anckersen 

 Sekretær  Christian Larsen 

 

  

 

 

   Steffen Thomsen                 Henrik Holdgaard    Helle Sehested     

   Boldudvalg senior                       Formand                Kasserer                           

               

 

 

  Lotte Ankersen     Jan Bay Sørensen               Klaus Sloth 

Gymnastikudvalg                   Næstformand/Festudvalg         Boldudvalg ungdom 

 

 

 

Christian Larsen 

Sekretær/festudvalg 

 

 


