
Referat: Vridsted IF, generalforsamlingen 29. marts 2017 

Ca. 25 personer, incl. bestyrelsen var mødt op. 

Formand Jens Schrøder byder velkommen og foreslår Claus Clausen som ordstyrer, han bliver valgt 

uden bemærkninger.  

Claus kan konstatere at generalforsamlingen er offentliggjort iht. vedtægter. 

Beretninger: 

Formandens beretning, ved Jens Schrøder, se bilag 1. 

 

Gymnastik ved Dorthe Clausen, se bilag 2. 

Ungdomshåndbold ved Kamilla Daasbjerg, se bilag 3 

Seniorfodbold ved Michael Poulsen. Da det er et helt nyt udvalg, der ikke rigtigt er kommet helt på 

plads endnu, er der ikke så meget at sige. 

 

Ungdomsfodbold ved Bino. Ca. 100 medlemmer som tidligere sæsoner. Nyt 

samarbejde med et hold sammen med Vinderup, første gang med et mesterhold, 

desværre endte det med nedrykning pga. administrativ fejl i Vinderup. Der er trænere 

til alle hold, alle trænere er inten forældre eller pårørende. Der har været afholdt et godt kursus i 

Vridsted. Der er til tider problemer med at finde dommere til kampene. 

Ramsing Cup blev til noget selv om det på et tidspunkt hang i en tynd tråd. Tak til 

De mange frivillige der gjorde det muligt at deltage. Det varen rigtig god tur. 

Indendørs fodbold er startet op igen og er gået ok. Enkelte hold kunne godt have brugt en time mere 

i hallen, da de var mange, nogle gange op til 20. 

 

Dart, ingen fra udvalget deltog, der er ikke modtaget beretning. 

 

Badminton, ingen fra udvalget deltog, der er ikke modtaget beretning. 

 

Motionscenter ved Kim Andersen, se bilag 4. 

 

Debat: 
Dorthe Clausen spørger til hvor mange piger der er ud af de ca. 100 medlemmer 

i ungdomsfodbold (mest lidt for sjov). 

Det har ungdomsfodbold ikke helt styr, de er lige lykkelige om det er drenge eller 

piger der deltager, men de vil skyde på 70 % er drenge. 

 

Økonomiformand Mette Andersen gør det klart at der i 2017 og fremadrettet 

skal være styr på afgifter vedr. lotteri, spil m.m. i VIF. Der bliver spurgt mere ind til 

og forklaret om bla. Målaktier. 

 

Bino spørger ind til p-pladsen, han syntes ikke vi skal bruge penge på at tilgodese skolen. Jens 

forklarer vedr. snerydning m.m. Lars Bavnshøj forklarer videre om hvad 

der har været snak om med kommunen og skolen, og hvad et er kommunen ønsker, nemlig at få 

lavet ens og klare regler for alle p-pladser i kommunen, der både benyttes af en hal og en skole. 

 



 

Bino spørger til om man har overvejet at skille hal og klubhus ad igen, med hensyn 

til økonomi. Jens forklarer og Lars forklarer videre, det er svært at skille ad og økonomien i VIF er 

nok heller ikke til det. 

Bino er bekymret for at hvis man ”forbygger” sig så det ikke kan hænge sammen, så ryger det hele. 

Jens forklarer at alt vedr. dette punkt og byggeri vil komme op på flere møder og en 

generalforsamling, inden noget bliver endeligt vedtaget. 

 

Claus Clausen konstatere er at beretninger er aflagt og godkendt. 

 

Regnskab 

Mette aflægger regnskab for 2016 og siger hun går hurtigt hen over det, også er man velkommen til 

at spørge indtil de enkelte punkter i bag efter. 

Overskuddet i hallen er på 341.000,- ud af dem er der brugt 99.000,- til afskrivning på 

motionscenter og 54.000,- til betaling af den sidste restgæld i hallen.  

VIF har et underskud på 18.000,-. Kristian Hansen spørger indtil den store forskel 

der er ifht. det flotte regnskab i 2015. Mette forklarer vedr. sponsor hvor nogle penge 

kommer i et andet regnskabsår end de reelt tilhører. Det bliver til stadighed også svære at få de 

sammen penge ind i sponsorater, et eksempel er Sparekassen Kronjylland.  

Der er også brugt en del penge, på enkelte store poster, såsom vedligehold 

af klubhuset og på udstyr til vores nye halinspektør. 

 

Debat vedr. regnskab: 

 

Eff spørger til om det er ok at udvalgene selv laver aftaler med sponsorer. 

ledelsen svarer, at det ikke meningen, da vi risikere at det bare flytter sponsorer 

fra en afdeling til en anden. Der kan være tilfælde hvor det er muligt. 

spørg altid sponsorudvalget først. 

 

Michael Poulsen spørger til hvor hvert udvalg ikke bare hver især findere sponsorer, Lars og Mette 

forklarer hvorfor. 

 

Bino syntes regnskab for VIF ser ok ud, når man tænker på de enkelte store poster. 

Det oplyses at med det buget der er for 2017, er der nul kroner i overskud, så der opfordres til 

mådehold. 

 

Mette oplyser at motionscentret samlet set i dets levetid, har bidraget positivt med ca. 500.000,- 

samlet, til hallen og VIF. 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

Der uddeles en kopi af vedtægter, både de gamle og de nye. Rettede punkter makeret med gult. Lars 

forklarer om ændringer. Der diskuteres hvem der er, og hvordan man får medlemmer registret. Nu 

hvor mange bare betaler pr. gang de deltager i en aktivitet. Det arbejdes der videre med. De ny 

vedtægter vedtages og der arbejdes videre med ny smårettelser til næste generalforsamling. 

 

 



 

 

Valg til ledelsen: 

Claus nævner ledelsen forslag: 

Formand: Jens Schrøder. 

Økonomiformand: Mette Andersen 

Aktivitetsformand: Morten Kleinstrup 

Supl. medlemmer: Helle Krogh Jensen, Lars Bavnshøj og Søren Odgaard 

 

Ingen stemmer imod. 

 

Valg af revisor: 

Alfred er på valg, ønsker genvalg, ingen stemmer imod 

 

Eventuelt: 

Elsebeth Poulsen fortæller at hun taget kursus som trivselspilot, og at hun er gået på 

efterløn og dermed få bedre tid, som hun gerne vil bruge noget af i kiosken/klubhuset og på noget 

idræt på tværs, evt. i samarbejde med VAK. Ledelsen bakker op og foreslår evt. at ligge vejen forbi 

Ulbjerg, hvor det kører rigtigt godt med idræt på tværs.    

 

Dorthe Clausen spørger til hvordan vi bliver bedre til at formidle når der er brug 

for frivillige hænder(udover Facebook). Der arbejdes videre med dette. 

Dorthe mener også godt motionscentret kunne udvides lidt, når det er sådan 

en succes. Det er også ledelsen ønske med en udvidelse. 

 

Michael Poulsen spørger indtil førstehjælpskursus som Dancon har givet som sponsorat. Det har 

været forsøgt afholdt, men aflyst pga. manglende tilmelding. 

Ledelsen opfordre udvalgene til at finde folk, og en dag. Så skal det nok blive. 

 

Kim Andersen fortæller at der afholdes e-sport event i hallen den 1. 2. og 3/9 

med forhåbentlig 150-200 deltagere. Der diskuteres lidt hvordan det passer med 

omklædningsrum m.m., hvis der også er fodbold. Der er enighed om at det kan løses.   

 

Henrik Lynnerup fra sponsor fortæller at det kan opnås 20 % rabat med et Sportsmasterkort via 

VIF. 

 

Mette fortæller lidt om det nyligt udsendte spørgeskema.   

Kristian Hansen syntes det er et godt skema, han syntes vi skal have det ud til flere.  

 

Jens slutter af med at sige tak for valget og god ro og orden. 

 

Årets Viffer: 

Dorthe Clausen valgt til årets viffer, modtager pokalen med stort og velfortjent bifald. 

 

Der sluttes af med et stykke brød. 


