
Vridsted idrætsforening generalforsamling

Tirsdag den 1. juni 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Forslag Claus Clausen.

2. Fremlæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden v. formanden.

Beretninger fra udvalg.

3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen

Formand Ann Witte Rasmussen, økonomiformand Birte Mark, aktivitetsformand Søren Odgaard

Suppl. David Nielsen, Lene Kibsgaard Christensen, Sara Breiner Mølgaard, Anne-Katrine Holm

Hedegaard & Jakob Hammerum Jensen.

6. Valg af reviser: Forslag Alfred Kristensen & Jesper Søgaard

7. Eventuelt

Referat

Velkomst ved formanden

1. Claus Clausen er valgt ordstyrer

2. Formandens beretning

Spørgsmål:

Der er blevet efterspurgt mindeord om Niels Ole fra klubbens side.

Beretning fra Halfestudvalget:

Festen er blevet flyttet til 6. november. Det bliver en kanon god fest med halloween tema, det

er dog slet ikke et krav om udklædning.

Ungdomsfodbold

Har mistet en del medlemmer, men man er meget overrasket over det store fremgang hos de

små. Der har været mange opgaver i forbindelse med kampfordelers bortgang

Ungdomshåndbold

Det er en stor udfordring at bibeholde ungdomsholdene, så man overvejer desværre

situationen

Halbyggeri

Der er kommet nye tegninger på halbyggeriet og man har en god dialog med entreprenør

Seniorfodbold



Mange nye spillere

Der er blevet startet 2 hold i seniorfodbold, serie 5 og serie 6. serie 5 holdet rykker forhåbentlig

op i serie 4 først på sommeren

Gymnastik

Foråret blev helt lukket ned grundet corona. Grundet nedlukning var der ingen opvisning

Mange små ideer bliver drøftet.

Man er så stille gået i gang med de voksne udenfor, og man håber på at der kommer rigtig godt

gang i den til efteråret når ungdommen går i gang.

3. Økonomiformanden fremlægger regnskabet for Vestfjendshallen.

Hallens økonomi ser rigtig flot ud

Hallen har overtager klubhuset, hvilket er nemmere regnskabsmæssig

Kommentar: Rigtig godt at man kan afskrive maskinerne i motionscentret, samtidig med at man

investerer

Økonomiformanden fremlægger regnskabet for Vridsted IF og dens udvalg

Et flot overskud i Vridsted IF

Der er søgt og modtaget en del tilskud hjem fra corona hjælpepakker.

Kommentar: Det er tilsyneladende underskudsgivende at spille seniorhåndbold, og det er

ærgerligt. Ingen kritik.

Har medlemmerne været gode til at betale for deres kontigent, da den er opgjort til 0? den er

opstillet under et andet punkt i regnskabet

4. Ingen forslag indkommet

5. Ledelsen godtaget

6. Revisorer godtaget

7. Kommer fotovognen? Ja det regner forventer man

Forvirring omkring kompensation. Medlemmer skal selv henvende sig på corona@vridstedif.fk

for at søge kompensation. Frist 15. juni

Promotion filmen bør sendes ud igen.

Kaj har modtaget en buket blomster for 50 år som aktiv. Han takker mange gange og opfordrer

at man giver en stor kadou til de mange frivillige som står klar på sidelinjen.

Man ønsker en brainstorm/dialog omkring de frivillige.

Kunne en legeplads etableres for at skabe liv for familien og fritiden? Skabe et samlingspunkt

for familier uden at det skal være sport

Ordstyrer og formanden takker for en god og fornuftig generalforsamling og dialog

mailto:corona@vridstedif.fk

