
Generalforsamling i Vridsted IF den 14. marts 2016 

Referat: 

  

Der var 38 personer til generalforsamlingen, inkl. ledelsesgruppen 

 

1. Valg af dirigent. 

Jesper Søgaard bliver forslået af ledelsen og valgt. 

 

Referent: Jens Schrøder 

 

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 

Formand, Claus Clausen fremlagde beretning og fremtid for Vridsted IF 

Formandens beretning kan ses efter referatet. 

 

De forskellige aktivitetsudvalg fremlage hvordan det er gået i 2015 samt hvad 

deres visioner for 2016 er.  

Der blevet stillet spørgsmål til hvorfor Team Fjends spiller alle deres kampe i 

Mønsted og betaling for dette. VUF undersøger dette og melder tilbage 

 

Der blev stillet spørgsmål til ledelsen fremtidsplaner. Ledelsen fortalte at deres 

mål de sidste år havde været at få skabt økonomisk stabilitet og gennemsigtighed. 

Desuden har de prioriteret at få ansat en inspektør som ønsket på dialogmøde 

samt at få udskiftet en del døre, anlæg osv.  

Efter de ting nu er løst og at hallen samtidig er gældfri til sommer, er det 

ledelsesgruppens plan at 2016 skal bruges på at planlægge hvad vi skal med 

rammerne for Vridsted IF. Skal vi ombygge, bygge til, renovere?  Ledelsesgruppen 

har ideer, men vil gerne samarbejde med de øvrige foreninger hvis det bliver 

ønsket på borgermødet den 17. maj.. VIF opfordre alle til at deltage i 

borgermødet, da det kan have stor betydning for hallen og foreningernes fremtid. 

 

Senior fodbold  og medlemmerne i udvalget blev rost for deres medlemsfremgang 

og deres store engagement og vi ser frem til at de muligvis rykker op fra serie 4 

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor seniorfodbold fik pengene fra lodsejer festen? 

Fodbold fik, efter aftale på aktivitetsudvalgsmøde, pengene da ledelsen har indset 

at vi har problemer med at skaffe frivillige hvis pengene går i den store kasse.  

 

Gymnastik blev rost for deres talent hold og spurgt til om holdet bliver nedlagt 

pga. mangle gymnaster? Holdet bliver vurderet om der er trænere nok til at 

fortsætte holdet og derefter tager udvalget en beslutning. 

Motionscenteret bliver spurgt til deres nøglebrikker. Brikkerne er medlemernes 

ejendom og VIF skal ikke have den retur. 



 

Formandens og udvalgenes beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 

Økonomi formand, Mette Kirstine Andersen fremlægger et flot regnskab fra 

Vridsted IF. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

Økonomiformand, Mette Kirstine Andersen fremlage Vestfjends Hallens regnskab. 

Dette blev også godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Behandling af forslag. 

Der er ingen indkommende forslag kommet. 

 

5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen. 

Ledelsen forslår følgende til ledelsesgruppen for Vridsted IF 

Formand: Jens K. Schrøder 

Aktivitetsformand: Michael Poulsen 

Økonomiformand: Mette Kirstine H. Andersen 

Supplerende medlem: Søren Odgaard 

Supplerende medlem: Lars Bavnshøj 

Revisor: Jesper Søgaard 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

6. Valg af revisorer. 

     Revisor Peter G. Andersen genopstiller ikke. 

Revisor Jesper Søgaard er opstillet af ledelsen. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

7. Eventuelt. 

Motionscenteret burde få lavet service på deres maskiner… Ledelsen kan fortælle 

at dette er bestilt. 

 

Årets VIFFér blev i år Elsebeth Poulsen. 

 

 

 

 

 


