
Generalforsamling 2018 i VIF 
 
REFERAT 
 
 Onsdag den 21. marts 2018 på Langhøj Idrætscenter kl. 1900 
  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Jens Krogsgaard blev valgt til dirigent og stemmetællere er Flemming Tinggaard og Jørgen 
Katholm 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet i uge 8 i Lokalavisen. 
 
2. Beretning af Hovedformand 
Beretningen blev godkendt. Formandens beretning kan læses på hjemmesiden.  

 
3. Miniberetninger af afdelingsformændene 
Badminton ved Iben Bolvig – har kun haft motionister i år – ellers har badminton stået i bero. 
Fodbold ved Martin Kragebæk -  
Gymnastik ved Birgit Raaholdt- kan læses på hjemmesiden 
Håndbold ved Janne Byskov – kan læses på hjemmesiden 
Tennis ved Maj Aalund –  
Motionsafdelingen ved Thomas Sønderholm -  

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskab 
Britta fremlagde regnskabet. Der bliver kommenteret på det flotte resultat. Britta får ros for 
sin store hjælp til kasseren i Motionsafdelingen. Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Orientering om næste års budgetter 
Britta fremlagde budgetter. Budgettet blev godkendt. 
Der er en forespørgsel omkring banko.  
 
6. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag. 
 
7. Valg til hovedbestyrelsen 

a. Følgende er på valg 
i. Torben Stampe (ønsker ikke genvalg) 

ii. Rikke Kristensen (ønsker ikke genvalg 
Tina Yde indstilles til valg – og modtager valget. 
Der er mulighed for at supplere op i løbet af året.  
Ved hovedbestyrelsens førstkommende møde vælges der en formand. 
 
8. Valg til aktivitetsudvalg (vælges på generalforsamlinger i afdelingerne umiddelbart efter 

hovedgeneralforsamlingen) 
a. Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 personer, hvor kasserefunktionen kan 

varetages af hovedkassereren. 



b. Alle vælges for 1 år 
c. Der skal udpeges en ansvarlig person med reference til hovedbestyrelsen 

 
9. Valg af mindst 3 medlemmer til klubhusudvalget 

a. Gert Enevoldsen og Henrik Levring genopstiller 
Gert og Henrik modtager genvalg.  
 
10. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen 
Der blev ikke valgt nogen suppleanter. 
 
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

a. Carsten Bjerregaard og Ejner Søby genopstiller 
Revisorsuppleant Jan Ib stiller ikke op igen.  
Miki Vester blev valgt som suppleant. 
 
12. Uddeling af pokaler 

a. Formandspokalen 
Pokalen gives for den bedste sportslige præstation fra året 2017. 
U12 pigerne. De mødte altid op til både kamp og træning. God sæson med 2 
oprykninger. Et kendetegn for holdet er, at de aldrig gav op – aldrig brokkede sig til 
gule kort, altid talte opmuntrende til hinanden. 
b. Lederpokalen 
Pokalen gives for en stor frivillig sportslig indsats indenfor VIF.  
Martin Brix får pokalen for sin store indsats i både hovedbestyrelsen og i 
håndboldafdelingen. Martin er træner for ikke mindre end to hold og yder også en stor 
hjælp i forbindelse med planlægningen af Påskecup. Martin udfører alle opgaver med 
et højt og smittende humør.  
c. HC pokalen 
Pokalen gives for en stor præsentation af ikke sportslig karakter. Pokalen går til Anja 
Sørensen for sit store engagement indenfor primært håndbold. Anja påtager sig mange 
forskellige opgaver såsom dommerbord, bestilling af holddragter, holdtilmeldinger 
mm. Anja kan altid kendes på sit store grin. 
 

13. Eventuelt 
Der bliver sagt tak til Rikke og Stampe for deres store indsats i hovedbestyrelsen.  


