Vridsted idrætsforening generalforsamling
Onsdag den 16. marts 2022

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 Preben Sigh, aktivitetsformand Sara Breiner
Mølgaard
Suppl. Morten Kristensen & Jakob Hammerum Jensen.
6. Valg af reviser: Forslag Alfred Kristensen & Jesper Søgaard
7. Eventuelt

Referat
Velkomst ved formanden
1. Claus Clausen er valgt ordstyrer
Generalforsamling godkendt da den er varslet pr. 22. februar 2022, minimum 3 uger før GF
2. Ledelsens beretning
Årets Viffer bliver Helle Brogård for hendes store arbejde for ungdomsbadminton.
Der er igangsat en udskiftning af lysanlægget på boldbanerne
Badmintonudvalget fortæller at det har været et par udfordrende år. Man fik sidste år stablet
en ungdomshold i gang med 13 spillere. Har været til turnering som var meget vellykket
Man har forsøgt sig med timeudlejning som har været en stor succes og man forventer at det
skal fortsætte.
Der har været en generel fremgang
Padeltennis: Der er indsamlet mere end 200.000 kr og der er stadig fonde der mangles svar fra.
og man har et forslag på at lave en overdækning af banerne men det kræver en merudgift.
Nuværende tennisbane foreslåes at blive ombygget til multibane. Ros til byen og omegnen for
at støtte godt om det. Stor sponsoropbakning.
Sponsor: Der er rigtig god tilgang for sponsorer
Ungdomshåndbold: Nyt udvalg blev skabt i efteråret. Det har været en hård start. Der er et
forslag om der må spilles mere med harpiks for ungdomsspillerne, for at give dem bedre vilkår.

Gymnastik: Udvalget fratræder efter denne sæson. Det har været en hård sæson med
nedlukninger og man ønsker mere hjælp fra frivillige.
Det har ikke været nemt at få nye trænere.
Seniorhåndbold: Der er kommet nyt udvalg da Hanna ønskede at stoppe efter mange års stor
arbejdsindsats. Damehåndbold måtte trække sig, men har efter nytår 21/22 samlet en gruppe
der træner uden kampe
Herreholdet kan måske få to hold i næste sæson. Man ligger pt nr 2 i serie 1 og man er tæt på
oprykning.
Man spiller Jydsk cup og her går det rigtig godt.
3. Hallens regnskab gennemgået. Hallen har et flot resultat
Spørgsmål vedr. stigende varmeudgift. Jens Mark fortæller om hans dialog med kommunen
omkring varme. Man havde en udgift på ca. 90.000 i 21, og der er en frygt om at denne kan
stige til over 200.000 kr. Der er håb for tilskud fra kommunen.
Idrætsforeningens regnskaber gennemgået. Foreningen har i 2021 fået et flot resultat i
betragtning af nedlukning grundet corona. Der har været et større tilskud fra DGI grundet
corona
Seniorfodbold ønsker mere viden om deres regnskaber.
4. Der er ingen indkomne forslag
5. Ledelsens forslag til gruppen er godkendt
6. Ledelsens forslag til revisorer er godkendt
7. Byggeudvalget informerer:
Lars Bavnshøj fortæller
Der har været mange forslag og ønsker til ombygningen
Udvalget tager lånetilbud hjem. Der er god dialog med kredit og banker
Der gives en visualisering af hvordan det vil komme til at se ud.
Der vil ikke bliver igangsat byggeri før godkendelse på generalforsamling
Spørgsmål:
Skal der bygges i to etager? Nej det vil blive for omkostningsfuld
Der ønskes plads til ”legeområde” og det er der også i idekataloget
Bliver der lavet et medborgerhus? Nej der var ikke et ønske om at skabe et medborgerhus.
Hvordan bliver køkkenet? Der var planlagt et the køkken og kiosk.
Hvor skal der være et mødelokale? Lars prøver at visualiserer
Det er et godt signal at idrætsforeningen også giver et stort tilskud

Der gives en buket blomster til Elsebeth fra seniorfodboldholdet som tak for hendes store
hjælp.
Formanden overrækker en lille gave til de afgående medlemmer af ledelsen.

Ordstyren giver ordet til formanden
Tak for god ro og orden.

