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Referat: Generalforsamling i Vejle Idrætsforening 
Tirsdag den 27. november 2012 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. 

Karen Bangsgaard som referent. 

 

Generalforsamlingen er lovligt varslet i VAF og på hjemmesiden. 

 

Ove Lausten gør opmærksom på, at Niels Præstiin står til at være på valg i indkaldelsen. 

Niels har imidlertid et år tilbage af sin valgperiode og har valgt at blive siddende næste 

år med. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

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

medlemmer og kan også findes på hjemmesiden. 

 

Spørgsmål fra medlem om afgivelse af et rum til SNAB. 

Svar: Sikrer at vi bedre kan bruge det store rum om tirsdagen og vi får to rum 

nedenunder; et til konkurrenceredskaber til atletik (tidl. tørrerum) og et til udstyr til 

motionsløb (tidl. kiosk). 

Det afgivne rum blev primært brugt som lagerrum. Nu slår SNAB de to rum sammen og 

bruger det til planlægning af deres løb. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Peter Ginnerskov og Merete Paarup fra Vejle Kommune kom og fortalte om udviklingen 

af Vejle Atletik Stadion ("visioner, vilje og vej"). 

Den nye chef for idrætsområdet, Kurt Schmidt, ser et stort potentiale i Vejle Atletik 

Stadion. Men der er pt. ikke penge i budgettet til de store forbedringer. Ved fælles hjælp 

kan vi måske alligevel sætte gang i processen. En hovedidé er at gøre Vejle til Danmarks 

løbecentrum. Gruppen bag visionerne arbejder med at sætte en udviklingsplan i gang 

 

 

Den 12. december afgøres det af DGI om Vejle bliver vært for landsstævnet i 2017. Det 

får betydning for politikernes bevågenhed omkring projektet. 

 

 

Peter: Vejle har forlænget samarbejdet med Team Danmark for de næste 4 år. Mål: Ved 

næste OL skal 2-4 deltagere komme fra Vejle. 

 

 

 

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

godkendelse  

 

Niels Olav, klubbens kasserer, gennemgik regnskabet. 
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Man kan få regnskabet tilsendt på e-mail ved henvendelse til Niels Olav Nielsen. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 

godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent  

 

Niels Olav Nielsen, klubbens kasserer, gennemgik budgetforslaget. 

 

Kontingentet stiger og sættes til: 

 Børn 3-9 år - kr. 55 pr. måned 

 Børn 10-11 år - kr. 65 pr. måned 

 Unge 12-15 år - kr. 75 pr. måned 

 Unge 16-19 år - kr. 90 pr. måned 

 Senior og veteraner (20-59 år) - kr. 100 pr. måned 

 Veteraner (+60 år) - kr. 85 pr. måned 

 Motionister - kr. 400 årligt 

 Løb i Vejle (løbehold) - kr. 500 årligt 

 Familiemotion - kr. 600 årligt 

 Passive - kr. 125 årligt 

 

Bestyrelsen søger om at måtte bruge 500.000 kr. til opførelse af nyt styrkecenter.  

 

Spørgsmål fra salen: 

 

Nye saunaer: bygge det gamle spabad om?  

Sagen ligger stadig ved kommunen. De forstår slet ikke, at vi har en gruppe frivillige, 

der gerne vil lave arbejdet. Det er egentlig VB, der har som opgave at bringe rummet 

tilbage til det oprindelige.  

Forslag fra salen: Måske skal man gå direkte til politikerne med sagen. 

 

Hvad er tanken om styrkecenteret? Hvem skal bruge det? 

Det skal bruges af medlemmer i VIF. Vi er ikke interesseret i at folk udefra skal benytte 

styrkecenteret. Det bliver ikke noget fitnesscenter a la LIDO Fitness.  

 

Hvad med udstyr i det kommende styrkecenter? 

Vi køber udstyr efterhånden som vi har råd til det. 

 

VIF skal stå som ejer af det nye styrkecenter. 

 

 

Budgetforslaget og kontingentsatser blev godkendt 

 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

 

a) Bestyrelsen har flg. forslag til vedtægtsændringer: 
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- Under § 1 tilføjes, at vi er tilsluttet Dansk Handicap Idræts-Forbund. 

 

Vedtaget. 

 

 

- Nedlæggelse af Forretningsudvalg - §9 fjernes  

Der lægges op til, at forretningsudvalget nedlægges, da det ikke fungerer i hverdagen.  

 

Spørgsmål fra salen: Hvad var forretningsudvalgets opgaver?  

Primært den daglige drift. Opgavernes løses i praksis via e-post, telefon etc. 

 

Forslag fra salen om i stedet at skrive, at udvalget kan oprettes ved behov. Eftersom 

ændringsforslaget ikke var indsendt på forhånd, kunne der ikke stemmes om det. 

 

Vedtaget 

 

 

- Stemmeret 

Forslag til at ændre vores vedtægter omkring alder for stemmeret – forslaget er: 

”For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre 

overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har 

forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af 

forældre for medlemmer under 14 år.”  

 

Vedtaget 

 

 

b) Godkendelse af ny klubdragt. 

 

Thomas Blom præsenterer forslaget. 

 

Forslag til ny klubdragt blev godkendt 

 

 

 

 

6. Valg af bestyrelse:  

 Thomas Blom Kristensen – modtager genvalg  

Thomas Blom Kristensen blev genvalgt for 2 år. 

 

 Torben Steensgaard Andersen – modtager ikke genvalg –  

Cristian Laursen fra triatlonafd. blev valgt for 2 år. 

 

 Anders Sækmose modtager ikke genvalg.  

Jens Agger fra atletikafd. blev valgt for 2 år.  

 

 

Joachim Lund blev valgt som 1. suppleant.  

 

 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Bent M. Christensen blev genvalgt som revisor. 
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Keld Jessen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

 

 

8. Eventuelt 

 

Et medlem foreslog en fastansat til at vaske gulvet i klublokalet. 

 

Thomas viste forslagene fra rum-arkitekterne til det nye styrkecenter (på 150 m2). 

 

Thomas orienterede om dyrehaven i Nørreskoven, som bliver udvidet. Selvom VIF har 

protesteret mod udvidelsen, vil man ikke ændre beslutningen. Det vil besværliggøre løb i 

skoven og ruten til Vejleløbet. 

 

 


