Generalforsamling Vridsted IF
Tirsdag d. 26/3-19 kl. 19.30

1) Valg af dirigent

Mette Kirstine er foreslået af bestyrelsen og er valgt som dirigent
Der er indkaldt d. 6. Marts og er lovligt indkaldt.

2) Aflæggelse af ledelsesberetning og vision for fremtiden ved formanden
Se bilag

Spørgsmål/opfordringer:

Skuffet over at ledelsen ikke er repræsenteret ved damernes oprykningskamp
Der stilles spørgsmålstegn ved brændertræf på fodboldbanen.
- Der er en Tobias Nørgård som står for at arrangerer brændertræf. Alle muligheder
er måske ikke overvejet til at starte med. Men alle udfordringer bliver vendt løbende
og der er ingen forhindringer endnu.
- Der skal nok blive passet på fodboldbanerne.
- Måske er det uvidenhed om hvad brændertræffet indeholder og hvad det går ud på.
- Der er skrevet til udvalgene og Tobias har været forbi og fortælle om hvad
arrangementet handler om.
- Der roses for at man prøver at ramme en målgruppe, som måske ikke er så oplagt.
Beretning er godkendt

3) Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner for fremtiden
Motionscenter – Beretningen er godkendt
-

Det går rigtig godt ca. 149 medlemmer. Der er ikke så store udgifter. Der er planen
om en udvidelse af lokalerne til sommer.
Der stilles spørgsmål til badfaciliteter
o Der svares at der ikke er ret mange som går i bad. Derfor er bad ikke på
nuværende tidspunkt tanke om at anlægge et bad.
o Omklædningen må ikke bruges at motionisterne i motionsrummet.

Ungdoms håndbold - Beretningen er godkendt

Usikre på start af ungdomshåndbold. Kursus og hjælp fra Viborg. De ser hvad
muligheder der er i klubben.
Der er 5 trænere næste år.
U18 har nogle gode idéer til næste år, hvordan der kan skaffes flere spilelre.
Der er udfordringer med at årgangene skifter mellem lige og ulige.
U18 bliver senior eller der måske bliver en lukket gruppe.

Gymnastik - Beretningen er godkendt
Startede året medkursus for trænere. Det var en god måde at gøre det på. Alle materialer
og redskaber er her. Trænerne havde en fællesoplevelse, og de kan trække viden fra
hinanden.
Der har ikke været så mange medlemmer som forgangne år. Dels pga. ikke for mange
børn.
Der er slået nogle hold sammen.
Cross dance ikke så meget opbakning. Så holdet stoppede.
Betaling pr. gang er måske ikke så god en idé. Så der tænkes over dette fremover.
Medlemstallet er for ”hullet”. Fremad betales der for en hel sæson.
Crossfit kommer der mange også fra gang til gang.
Yoga lokkede mange til i starten, og medlemstilgang faldt. Træneren var meget dyr og
gymnastik trak sig derfor også ud.
Gymnastik opvisning var super fedt. Der var meget opbakning af familie og venner. Det
er en travl dag, men der er lidt erfaring på bagen efterhånden. Så man ved efterhånden
hvad der skal gøres.
Der var 5 lokale hold på gulvet.
Forældre-barn opvisningen gør en kæmpe forskel for de små børn, og det er skønt at se
og opleve.
Alle gymnaster var virkelig dygtige, og det var det også pga. de dygtigere trænere der
er i teamet.
Dejlig stor opbakning med både kagebagning og åbning af kiosk.
Der skulle siges farvel til mange trænere i år, så man håber der er nogle nye som kunne
have lyst at træne til næste år.
Vi vil rigtig gerne passe på trænerne, og de fik derfor en trøje og kæmpe tak til
opvisningen.

Ungdoms fodbold - Beretningen er godkendt

2018 har været et ok år. Medlemstal er fastholdt ok. Besøg af pigerakketten. 40 piger
mødte op og 20 begyndte at spille. Der blev dog 2 nye hold med piger.
U16 har ikke noget samarbejde med andre byer længere. De er rykket op 2 gange i året.
Det er rigtig godt for sådan en lille klub.
U13 og ned har haft et hold – dog minus et hold til 10 årige.
Mange forældre påtager sig trænertjansen, og det er rigtig godt.
Indendørs tilmeldte flere hold, og der er fornemmelse for at denne vej fodbold kommer.
Der takkes for alt hjælp og til udvalgene.
Der er kursus her i huset i foråret til fodbold trænere.

Senior fodbold¨- Ikke repræsenteret
Badminton - Ikke repræsenteret
Dart - Ikke repræsenteret
Senior håndbold - Ikke repræsenteret

4) Forelæggelse af de reviderede regnskaber

Der foreligger et godt regnskab for hallen i år 2018 – Regnskabet er godkendt
Der foreligger et godt regnskab for idrætsforeningen. – Regnskabet er godkendt
Idrætsfonden der er ingen indtægter i 2018.
Hvordan kan man hæve lejen til motionscenteret så voldsomt?
Der er budgetteret med et større forbrug på maskiner de kommende år. Der er desuden
hensat penge til en større renovering. På denne måde skal der ikke trækkes penge
tilbage i hallen efterfølgende.
Hvorfor er der så markant flere sponsorindtægter i 2018 i forhold til andre år?
Der er ikke gjort yderligere tiltag end tidligere. Det antages at der er gjort et større
arbejde end tidligere.

5) Behandling af forslag

Forslag til nedlæggelse af idrætsfonden
Idrætsfonden er stemt nedlagt

Forslag til vedtægtsændringer

Der er lavet tilføjelser til vedtægterne som er gennemgået.
Der er stemt for vedtægtsændringerne.

6) Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
Der er stemt for den nye ledelsesgruppe
Formand: Morten Kleinstrup
Økonomiformand: Birte Mark
Aktivitetsformand: Ann Witte Rasmussen
Medlem: Søren Odgaard
Medlem: Jakob Hammerum Jensen

7) Valg af revisor

Valget er godkendt

8) Eventuelt

Hvorfor er der nogle af sportgrenene som ikke er repræsenteret til
generalforsamlingen?

Der opfordres til at alle udvalg møder op til generalforsamling.
Forslag til at sende en mail ud til alle udvalg med invitation til generalforsamling

Er der styr på lodsejerfest i 2020?
Der er lavet aftale om at der ikke er lejet hal, før der er kommet en aftale på skrift.
Ledelsen er opmærksomme på lodejerfesten i 2020. Der skal være bedre tid til at
forberede det praktiske.
Ledelsen vil dog gerne takke de mange frivillige, som tog sig tid til at hjælpe med at
stable festen på benene.

Hvad kan man gøre for at få gang i nye idéer/projekter i foreningen?
Der gives en opfordring til at man kommer med sin idé. Man skal komme med idéen
også selvom den ikke genererer et overskud. Der skal være plads til nye tiltag.

Der opfordres til om der kan arrangeres fællesspisning.
Årets VIF’er
Det blev Janni Klausen og Majbrit Bavnshøj som har kæmpet en brag kamp for
ungdomshåndbolden.
Tillykke med titlen til begge 😊

Der opfordres til at bruge pengene i idrætsfonden til:
-

Legeplads
Motionsbane
Forhindringsbane

