
 Vridsted Idrætsforening  

Generalforsamling 
10/6-20 kl. 19.30 

24 personer er mødt op 

1. Valg af dirigent 

Claus Clausen  er foreslået og valgt 

 

2. Indvarsling  

a. Hjemmesiden og Godkendt  

 

3. Aflæggelse af ledelsesberetning og vision for fremtiden v/formanden Morten Mejdal Kleinstrup  

Der har desværre været mange aflysninger af arrangementer og træninger her i foråret grundet 

Corona. Vi har i ledelsesgruppen handlet ud fra de anbefalinger vi har fået fri DGi. Vi er glade for vi 

igen er begyndt at kunne åbne op.  

Vi har forsøgt at søge støtte grundet tab af økonomi grundet sorona. Det er store arrangementer 

som gymnastikopvisning, Skive Festival og Byfest.  

I Vores idrætsforening er drevet af tilskud og medlemkontigenter. Der er stadig Løn, strøm og 

varme som skal betales som der plejer. Så det har haft rigtig stor betydning for foreningen, at folk 

har vist samfundssind.  

Vi har været tilbageholdende med tilbagebetaling af medlemskontingenter, netop pga. 

overstående. Vi har ikke helt overblik over, hvor hårdt økonomisk corona kommer til at påvirke 

økonomien.  

Knæk cancer fest og brænder træf var to nye arrangementer som blev holdt sidste år, og de må 

anerkendes som en succes.  

Nye tiltag i hallen som ny måltavle og hallys i LED. LED skal gerne give en stor besparelse. Det har 

allerede givet en besparelse på over 5500 kwt  

Tak til alle de frivillige, uden jeres indsats er der ingen klub.  

Yderligere håb for god fremtid med frivillig skare.  

 

Spørgsmål: 

Hvad gør vi hvis der kommer nedlukning igen? 

Vi følger alle anvisninger. Det er svært at sige hvad vi gør. Vi håber at folk igen vil være meget 

forstående hvis dette sker.  

 

Hvornår melder man noget ud vedrørende motionscenter? Mange er stoppet med at betale.  

Der har været mange overvejelser og beslutningerne omkring betaling er taget efter grundig debat. 

Den seneste beslutning er at alle kan få forlænget deres medlemskab, hvis de henvender sig til 

ledelsen. 

 

 

4. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger samt visioner for fremtiden 

a. Motionscenter 
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Medlemsskare et status quo. Optil jul lavet ombygning, som er blevet rigtig godt. Vi åbnede 

igen imorges, og har flyttet nogle af maskinerne, for at få bedre plads og sat tape på gulvet, 

for at folk skal huske afstanden. 

 

b. Ungdoms håndbold 

Vi startede med at mangle trænere. Men dem fik vi fat i. 

Vi prøvede at tænke ud af boksen for at få flere medlemmer. Så der har været en fremgang 

af medlemmer.  

Bedsteforældre dag aflyst pga. corona. Sidste kampe aflyst pga. corona. 

Pigerne har kæmpet. De vil rigtig gerne træne noget mere med harpiks.  

Fantastisk samarbejde med håndbold inspirator. Håndboldinspiratoren sparer med 

trænerne og træner børnene engang imellem.  

Næste år kun en træner, så der skal nye trænere til. 

 

c. Gymnastik 

Vi har haft en rigtig god sæson. Mange medlemmer. Senior motion, håber det fortsætter.  

Uheldige med gymnastiskopvisning. Mistet 12.000-13.000 kr. Udsat, udsat, udsat, sidst 

aflyst. Mange måder at afholde på diskuteret, men til sidst vurderet at det må blive igen til 

næste år. 

Der har ikke været nogle store indkøb i årets løb. 

 

d. Ungdomsfodbold 

2019 var et udmærket år for VUF. Højdepunkter U16 3. højeste niveau under DBU jylland. 

Sommerferie tog de på sommerferie.  

Første gang i lang tid at et 11 mands pigerhold kunne stilles. DBU jylland rykkede hurtigt op 

før jul. 

Drenge hold i de fleste rækker 

Presset på medlemmer af de ældre hold. Der skulle have været et samarbejde med 

Feldborg, som desværre ikke blev til noget.  

Spændt på efter Corona hvordan det ser ud med frivillige og medlemmer 

E-fodbold under planlægning. Mangler en ildsjæl som vil ”gribe” bolden.  

Tak til trænere og udvalg for det store arbejde.  

 

Spørgsmål: 

 Hvor mange spiller fodbold nu? 

Ingen under U8 nu. Håber på trænere til U6 og U7. Vi vil rigtig gerne have trænere til de 

små hold.  

 

 

e. Badminton 

Der har desværre været sygdom  i udvalget i årets løb. Så der er ikke sket så meget i løbet 

af året.  
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Næste år har vi tænkt på at udleje banerne på timebasis, for at få flere til at komme og 

spille. 

 

f. Dart 

Ingen fremmøde fra Dart 

 

g. Senior håndbold 

Herre holdet er kommet i gang igen. Lidt i tvivl om hvor man står i den nye sæson. Vil gerne 

have nye spillere til ny sæson ved damerne.  

 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

Et rigtig flot regnskab for både idrætsforening og hal.  

 

6. Input fra byggeudvalget 

2018 samlet vurdering af hvad status var. 

Vi havde klart lavet det flotteste byggeri – men også det dyreste. 

2019 op på hesten igen. Brugte tid på at undersøge hvorfor vi ikke fik tilskud.  

Analyseret vores egen forening, for at finde ud af hvilke forhold vi har som kan forbedres. Adgangs 

forhold dårlige. Aktivitetsrum. Cafeteria, handicap toilet, ingen sammenhæng mellem rum.  

 

Ansøgningen blev beskrevet i mindre projekter, og vi lagde vægt på, hvor vi var enormt dårlige.  

Ansøgningen blev vurderet i point. Vi ville prøve og se om vi kunne gennemskue modellen, som 

giver point.  

Vi valgte at dele projektet op i tre faser, som hver især er uafhængige af hinanden. Kapacitet i 

Aktivitets rum, stand og åbenhed mellem rum.  

 

Projektets tre faser blev alle godkendt til en værdi af 3,7 mio. - 1,8 mio. i støtte, resten skal findes 

selv.  

 

Næsteskridt fat i total entreprenører og få en pris.  

Vi passer god på foreningens penge. Et overblik når der er samlet midler ind.  

 

Kommentarer og spørsmål 

Forslag til opholdssted til børnene, som ikke er til træning. 

 

Man kunne godt tænke sig at der kom mere kontakt til udvalgene.  

- Lars henviser til at det mener de allerede har gjort. Multilokale er et ønske fra gymnastik.  

 

Der efterspørges igen til at udvalgene ikke føler de har været inddraget.  

 

Der er ikke godkendt noget byggeprojekt på en generalforsamling.  

 

Har man tænkt på tribuner? 

- Der har været på det tidligere. Det er et meget dyrt projekt. Der kommer ruder hele vejen 

rundt, så man kan se fra de andre rum. 
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Der foreslås at byggeudvalget får deres egen fane på hjemmesiden, så de kan opdaterer processen.  

- Det vil de gøre, så det er nemmere for folk at følge med i processen. 

 

7. Behandling af forslag 

a. Forslag om stadion navneskifte v/formanden Morten Mejdal Kleinstrup 

Der spørges til om det ikke er kommunen der skal godkende et navneskifte.  

o Viborg kommune har sagt ja til navneskifte.  

 

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget, så er der allerede en køber til navnet. 

 

Der er mange arenaer og stadions som efterhånden skifter navn til en hovedsponsor.  

Der siges at man ikke tror at navnet vil have nogen betydning.  

 

Man skal huske at spørge de eksisterende sponsorer, om de kunne tænke sig at købe 

navnet.  

 

Man er bange for fnidder efterfølgende, hvis man sælger navnet.  

 

Der er ikke lagt op til på dagsorden at det er om et betalt navn.  

 

Der slås fast at det er boldbanerne der skifter navn og ikke klubben/hallen.  

 

Man har tillid til at ledelsesgruppen træffer den rigtige beslutninger og inddrager alle 

interessenter.  

 

2 mod og 22 for 

Forslaget er godkendt 

 

b. Sammenslåning af hal og klub til et. Åben dialog 

Idrætsforeningen skal have sin egen konto. Klubhus og hal skal være i et.  

Det er undersøgt ved kultur og fritid omkring tilskuddet til hallen og klubben. Det kan godt 

lade sig gøre . Det kan godt lade sig gøre med lidt ekstra tilskud.  

 

Idrætsforeningen skal så leje sig ind i klubhuset. Det bliver nemmere administrativt og det 

bliver lettere at tjene mere på udlejning, idet der så ikke bliver trukket i tilskud fra 

kommunen.  

 

Det er kun regnskabsteknisk det gælder.  

 

Det er ikke en beslutning for generalforsamlingen, men den lægges ud til åben dialog.  

 

Spørgsmål og kommentarer 

Er der tilskud til møder?  

o Kultur og fritid har været herude og har rådført os med at slå det sammen. De nævner 

ingen forhindringer i denne forbindelse.  
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Man skal i samråd med kommunen for man alle formaliteter på plads ang. Ejerskab.  

- Matrikel nummer, tilskud til møder, osv.  

 

Godkendt af generalforsamlingen 

 

8. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen 

a. Formand: Ann Witte Rasmussen, Økonomiformand: Birte Mark, Aktivitetsformand: Søren 

Odgaard, Supplerende medlemmer: Jakob Hammerum, David Nielsen og Lene Kibsgård 

Christensen 

Ledergruppen er valgt 

 

9. Valg af revisor 

a. Jesper Søgaard og Alfred Kristensen 

Revisorer er godkendt 

 

10. Eventuelt (Årets VIF’er) 

En hård opgave. Der har været rigtig mange forslag til årets VIF’er.  

En person der har været foreslået flere gang, en der laver et stort arbejde, ramsing cup. Han er altid 

til stede og giver altid en hånd med.  

 

Henrik Lynnerup. STORT TILLYKKE  

 

Hvad gør vi hvis der kommer mange der vil starte til senior fodbold? 

- Den sidste periode har ikke fungeret ideelt. Vi ønsker ikke at sætte en stopper for 

fodbolden. Der skal være et udvalg, som er seriøse og ønsker at gøre arbejdet. Der skal 

lægges et budget og der skal være et udvalg.  

 

Der spørges til hvordan det går med E-sport? 

- Der må gerne startes E-sport i foreningen. Der er dialog med dem, som gerne vil starte 

det op.  

- Der er spurgt ind til forskellige løsninger i hvor de skal opholde sig.  

- De vil gerne skaffe deres eget udstyr gennem fonde og sponsorer. Der skal holdes et 

møde, hvor man ser om der er interesse. Det er gået lidt i stå henover corona perioden. 

Der har været besøg af DGi og haderup E-sport.  

- Der er et udvalg på 3 medlemmer. Der er fundet trænere.  

- Der overvejes en informationsaften.  

 

Der opfordres til at melde sig, til ny opstart af Fifa E-sport i August, hvis man har interessen for 

dette.  

 

Tak til Morten for indsatsen som formand.  


