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Vridsted Idrætsforening generalforsamling 

21.marts 2018 

 
 Der var ca. 25 personer til generalforsamlingen, inkl. ledelsesgruppen 

1. Valg af dirigent 

Claus Clausen blev forslået af ledelsen og valgt. 
Claus kunne konstatere at generalforsamlingen var offentliggjort iht. vedtægter. 

Referent: Kristiina Tejsner 

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formand Jens Schrøder.  
Formandens beretning kan ses efter referatet. Bilag 1 

3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretning og vision for fremtiden 

Seniorfodbold – ingen beretning aflagt 

Ungdomsfodbold – Generelt en god sæson, trods 33 % nedgang i medlemstallet. Der er 12 forskellige hold. 

Mulighed for at slå nogle af holdene sammen skal undersøges. Der har været et samarbejde med Vinderup i 

U15 årgang, men det stopper fra denne sæson. Der er en del piger, der spiller fodbold i forskellige årgange, 

men for at vække endnu større interesse blandt pigerne, vil Pigeraketten komme til byen den 25.maj. Igen 

år forventes der deltagelse i Ramsing Cup.  

Senior Håndbold – Også senior håndbold vurderer at de har haft en god sæson. Der er 12-15 medlemmer i 

senior håndbold og deres vision er at blive i den række hvor de er.  

Ungdomshåndbold – Der er balance i budgettet. I 2017 har vi som noget nyt haft U16 hold, dog er det 

usikkert på nuværende tidspunkt hvor vidt de vil forsætte i næste sæson.  Ungdomshåndbold mangler 

trænere til U10 og U12 drenge. Udover trænermangel, har ungdomshåndbold også brug for 

udvalgsmedlemmer. 

Gymnastik – Der er stigning i medlemstallet og specielt senior hold (Crossgym) har haft en flot stigning. I 

2017 har gymnastik afholdt både en vellykket Crossgym/Crossdance event og årets gymnastikopvisning. 

Der er mange af trænerne, der stopper bl.a. pga. efterskole, derfor er der også efterspørgsel på trænere i 

gymnastik. I næste sæson håbes der på, at den positive udvikling i medlemstallet fortsætter. Der er planer 

om at afvikle flere events og oprette et par nye hold.  

Dart – Positiv udvikling i medlemstallet og rigtig godt med synlige reklamer på de forskellige skærme i 

hallen 

Motionscenter – Motionscenter har ca. 140 medlemmer. Der investeres i nye maskiner efter behov.   

Formandens og udvalgenes beretning blev godkendt af generalforsamlingen 
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4. Forlæggelse af de reviderede regnskaber 

Økonomi formand, Mette Kirstine Andersen fremlægger regnskabet fra Vridsted IF. Dette blev godkendt af 
generalforsamlingen.  
Økonomiformand, Mette Kirstine Andersen fremlagde Vestfjends Hallens regnskab. Dette blev også 

godkendt af generalforsamlingen.  

 

5. Behandling af forslag 

• Lars Bavnshøj fremlagde planerne for nybyggeri.  

Rapporten er sendt til Viborg kommunen og vi afventer næste step, tidshorisonten for næste step 

er ukendt.  

 

• VUF kom med forslag til at fremme klublivet: 

o Udvidelse af kioskens åbningstider – enten frivillige eller lønnede unge mennesker.  

o Anskaffelse af TV og Bokser abonnement – for at vise sportsevents til 

idrætsforeningsmedlemmer  

Kommentar til forslag: 

o Lovgivning vedr. offentlige visninger skal undersøges grundigere   

o Oprettelse af ”hvilende medlemmer” dvs. medlemmer der ikke benytter sig af de 

forskellige sportstilbud i hallen, men som gerne vil være en del af det aktive klubliv  

Det blev besluttet, at der reserveres 50.000 DKK til aktivitetsfremmende foranstaltninger. Ansøgninger 

sendes til ledelsen.  

 

6. Ledelsesgruppen for Vridsted Idrætsforening 

Ledelsen forslår følgende til ledelsesgruppen for Vridsted IF 

FORMAND MORTEN KLEINSTRUP  

ØKONOMIFORMAND BIRTE MARK 

AKTIVITETSFORMAND KRISTIINA TEJSNER 

SUPPLERENDE MEDLEM SØREN ODGAARD 

SUPPLERENDE MEDLEM ANN WITTE RASMUSSEN 

SUPPLERENDE MEDLEM JAKOB HAMMERUM JENSEN 

 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen 

 

7. Valg af revisorer 

Jesper Søgaard ønsker genvalg, ingen stemmer imod 

 

8. Eventuelt   

o Årets VIFFER 2017– Mette Kirstine Andersen 

o Aktivitetsudvalgene har et ønske om flere fælles møder 

o Mere aktiv informationsdeling  

o Information vedr. møder/mødeindkaldelse via flere kanaler end Facebook (e-mail, SMS) 

o Aktivitetsudvalgsmedlemmer opfordres til at opdatere deres kontaktoplysninger i 

Conventus 

 


