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Referat: Generalforsamling i Vejle Idrætsforening 
Tirsdag den 29. november 2011 kl. 19.30 i klubbens lokaler 
 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Ove Lausten blev foreslået som dirigent. Valget af Ove som dirigent blev godkendt. 

 

Generalforsamlingen er lovligt varslet den 15. november i VAF og på hjemmesiden. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Formanden fremlagde sin beretning. Den er på forhånd sendt ud per mail til alle 

medlemmer og kan også findes på hjemmesiden. 

 

Gave til klubbens kasserer, Niels Olav Nielsen (NSN) – har siddet 30 år i bestyrelsen. 

 

Stor tak til Erik Svanvig og Jess Ingo Jensen for deres arbejde i bestyrelsen og til alle 

hjælpere. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse  

 

Kassereren gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 

godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent  

 

Kassereren, Niels Olav Nielsen, gennemgik budgetforslaget. 

 

Budgetforslaget blev godkendt. 

 

Kontingentet fortsætter uændret. 

 

Medlem: Spørgsmål om stigningen i udgifter til træner og administrator. 

 

Bestyrelse: Bestyrelsen vil gerne videreudvikle klubben i mere professionel retning. I den 

anledning planlægger bestyrelsen ansættelse af en udviklingsleder. 

 

Medlem: Godt oplæg. Skal vedkommende også tage sig af sponsorløbet? 

 

Bestyrelse: God idé. Det er noteret 

 

Medlem: Hvem refererer vedkommende til? 
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Bestyrelse: Vedk. refererer primært til formanden og i sidste ende til bestyrelsen. 

 

Tri-formand: Får vi ikke penge fra EliteVejle? 

 

Bestyrelse: Jo, de er med i budgettet. 

 

Medlem: Spørgsmål til sponsorløbet. 

 

Bestyrelse: Det første år, sponsorløbet blev afholdt, gav det i omegnen af 60.000. 

 

Medlem: Råd til en hjertestarter eller to? 

 

Bestyrelse: Vi har før søgt og fået afslag. Vi vil tage det med i bestyrelsen igen. 

 

Budgettet blev godkendt 

 

 

Niels Olav Nielsen, kasserer: Viser diagram over udviklingen i vores motionsløb. Vores 

løb er vores vigtigste indtægtskilde og meget vigtige for klubben. 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

 

6. Valg af bestyrelse:  

 Niels Olav Nielsen – modtager genvalg  

Niels Olav Nielsen genvalgt for 2 år. 

 

 Niels Præstiin – modtager genvalg  

Niels Præstiin genvalgt for 2 år. 

 

 Joachim Lund – modtager ikke genvalg – skal vælges for 1 år  

Torben Steensgaard Andersen valgt for 1 år. 

 

 Erik Svanvig – modtager ikke genvalg – bestyrelsen har en kandidat, Anders Lind 

Jensen. Anders Lind Jensen valgt for 2 år. 

 

 Jess Ingo Jensen – modtager ikke genvalg – bestyrelsen har en kandidat: Jan 

Bjerre Guldbæk. Jan Bjerre Guldbæk valgt for 2 år 

 

Bestyrelsen har ingen kandidater til 1.og 2. suppleant. 

Ingen meldte sig som kandidater. 

 

Dirigenten konkluderer, at der ikke kan vælges suppleanter. 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Den nuværende revisor (navn?) modtager genvalg. 

Poul Bachmann-Madsen genvalgt som revisorsuppleant 
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8. Eventuelt 

 

Medlem: Foreslår, at der er en formand for løbsudvalget. 

 

Bestyrelse: Beder de 3 nye medlemmer af bestyrelsen om at præsentere sig: Torben, 

Anders og Jan. 

 

Medlem: Tror, der er nogle løbere, som ikke betaler kontingent; Foreslår at trænere 

skriver folk op. 

 

Medlem: Kommer der flere stævner etc. op i Tri-afdelingen, isærduatlonstævner? 

Thomas Blom: Der har ikke rigtigt været interesse for det, så der var der ingen 

duatlonstævner sidste år. 

 

Medlem: Kommunen overvejer (jf. VAF for nylig) at udvide Dyrehaven. Det vil påvirke 

VIF, SNAB o.a. Vi får svært ved at være i skoven. Vi bør koordinere vores 'protester' 

mod planen. 

 

Medlem: Bestyrelsesreferater: Skriv Niels O og Niels P, så man ved hvem der er hvem.  

 

Bestyrelse: Fremover vil der ikke stå, hvem der siger hvad i bestyrelsesreferater. 

 

Medlem: Ved bestyrelsen hvad der sker inden for EU mht. moms på foreninger? 

 

Bestyrelse: Bestyrelsen vil kigge nærmere på, hvad der sker inden for EU mht. 

momsfritagelse af foreninger. 

 


