Referat af generalforsamling i Vivild If onsdag den 27. marts 2019.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
1. Jens Krogsgaard – generalforsamlingen er lovligt udmeldt.
2. Beretning af Hovedformand
1. se bilag
3. Miniberetninger af afdelingsformændene
Fodbold – Martin - god vækst. U 8-10 samarbejder med Allingåbro, U12 og opefter har
et formaliseret samarbejde med Rougsø og Allingåbro
Seniorhold – der er tre hold – serie 6, serie 4, serie 1 med ny trænerbesætning.
Kristihimmelfartsstævne, Grandprix masters i hallen, Gl. Estrupmessen
Håndbold – ved Janne – er blevet årets forening i kreds 4,
Lykkeligastævne, Trænerkursus for Lykkeliga – stor succes. Omkring 30 børn
Der er omkring 15 hold – ca 150 spillere. U12 piger har spillet i AA siden jul, U14
pigerne spiller i 2. division og var tæt på at rykke i 1. division.
Skal deltage i Påskecup med 12 hold
Fremhævelse af sponsorer – har fået lavet et banner – lydfil, hvor alle sponsorer bliver
nævnt mellem hjemmekampene, holdbilleder – hvor tøjet bliver vist frem.
Har mange folk i gang omkring håndbold – ca. 40 personer.
Næste år bliver alderen lavet om i rækkerne. Nu hedder det U9, U11, U13, U15, U17
Gymnastik – ved Kristina – endnu en god sæson. Omkring 100 aktive – fra 2 – 73 år.
Fitness er lagt ind under gymnastik – der kan trænes i lokalet på VGI - formiddag og
sene eftermiddage (se hjemmeside).
Det er svært at finde instruktører. Der er mange som gerne vil være hjælpere.
Bestyrelsen har gjort en stor indsats for at finde nye instruktører – hængt flyers op bl.a. i
de omkringliggende byer.
Gymnastikopvisning – en lille opvisning med to egne hold, samt VGI´s elevhold og et
stort hold fra RGF.
Fra 3. april starter både Crossgym Udendørs – mandag og onsdag, samt Yoga
indendørs.

Motionsafdelingen – ved Thomas
10 års jubilæum – samler penge ind til Julemærkehjemmet
Har netop fået 86.000 kr fra Elrofonden.
Ca 50-60 brugere – med kun to instruktører
Ketchersport – ved Maj – Har slået badminton og tennis sammen, for at spare på
ressourcerne til mandskab til bestyrelserne og for at tænke nye tanker.
De traditionelle tennistiltag har ikke haft så mange besøgene.
Nyt tiltag – 6 onsdage – Ketchersjovt – for både børn og voksne – både med og uden
instruktion. Første gang var der ca. 20 deltagere.
Der søges nye folk til bestyrelsen.
Banko – ved Preben. Det går igen fremad med banko – måske skyldes det, at de er
begyndt at annoncere via Facebook. Der er ca. 100 spillere pr aften.
Der er kommet ny formand.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
1. Ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.
5. Orientering om næste års budgetter
1. der er en kommentar om, hvorfor der er fordoblet i budgettet til varekøb Cafeteriet. Det
skyldes beregninger, som Britta har foretaget.
6. Behandling af indkomne forslag
1. Hovedbestyrelsen foreslår som ændring til vedtægterne, at vi ikke behøver annoncere
generalforsamlingen i Lokalavisen, blot i lokale medier.
Begrundelsen er at spare udgiften til annoncering.
Ændringen bliver som følgende:
Annoncering om generalforsamlingen – med angivelse af dagsorden skal ske på
foreningens hjemmeside, på de sociale medier, via mail til afdelingsformændene og via
opslag i lokalområdet – mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Forslaget bliver støttet op af de fremmødte og godkendt!
7. Valg til hovedbestyrelsen
1. Følgende er på valg
1. Iben – blev enstemmig genvalgt
2. Thomas - blev enstemmig genvalgt
3. Britta – blev enstemmig genvalgt
4. Ann (genopstiller ikke)

Bestyrelsen beder om lov til at supplere sig selv løbende. Det bevilges.

2. Valg til aktivitetsudvalg (vælges på generalforsamlinger i afdelingerne umiddelbart efter
hovedgeneralforsamlingen)
3. Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 personer, hvor kasserefunktionen kan
varetages af hovedkassereren.
4. Alle vælges for 1 år
5. Der skal udpeges en ansvarlig person med reference til hovedbestyrelsen
8. Valg af mindst 3 medlemmer til klubhusudvalget
1. Gert Enevoldsen og Henrik Levring genopstiller – får lov til at supplere sig selv løbende.
9. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen – der blev ikke valgt nogen.
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
1. Carsten Bjerregaard og Ejner Søby (genopstiller ikke)
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til selv at finde to afløsere i løbet
af det næste halve år. Det bevilliges!
11. Uddeling af pokaler
1. Formandspokalen (er uddelt på forhånd)
Er uddelt til Vivild Håndboldstarz – for at udvise glæde, entusiasme og gode resultater
2. Lederpokalen
Er uddelt til Tina Yde for sin store indsats omkring spinning og motionsafdelingen og også i
gymnastikafdelingen med crossgym. Altid velforberedt og inspirerende.
Næste års udvalg er Lene Sejersen, Martin Kragebæk og Iben Bolvig.
3. HC pokalen
Går til Birgit og Stampe for deres indsats i idrætsforeningen gennem de sidste 25 år.
12. Eventuelt

