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Referat: Generalforsamling i Vejle Idrætsforening 
Torsdag den 26. november 2015 kl. 19.30 i klubbens lokaler 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent
Erik Krab Koed blev foreslået som dirigent. Valget af Erik som dirigent blev godkendt. 
Karen Bangsgaard blev valgt som referent. 
Victoria Holm og Anders Bak blev valgt som stemmetæller. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt varslet i Vejle Amts Folkeblad 
og på hjemmesiden og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden, Thomas Blom, fremlagde sin beretning. Den var på forhånd sendt ud per 
mail til alle medlemmer og også at finde på hjemmesiden (www.vejle-if.dk). 

Joachim Lund (best.) gennemgik bestyrelsens oplæg til ny vision/mission for klubben. 
Et centralt punkt er Vejle IF skal være en samlet forening. Som medlem skal man først 
og fremmest tænke på sig selv som medlem af Vejle IF og dernæst som en, der dyrker 
atletik, triatlon eller motionsløb i klubben.  

Joachim Lund gennemgik dernæst bestyrelsens oplæg til ny vision/mission for vores 
motionsløb (Vejle løber).  

Thomas Blom takkede bestyrelsen og også de mange sponsorer, som bidrager til 
klubben.  

Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning: 

”Det er kun løberne, som hjælper ved motionsløb. Atletik og triatlon skal også deltage.” 
Svar: Formanden: Det er bestemt ikke kun løberne, der hjælper. 
Ungdomsafdelingen(atletik) er der næsten ved alle løb og hjælper. De er måske ikke så 
mange, men de hjælper stort set hver gang. 
Flere i salen gav udtryk for, at atletikungdommen er rigtigt gode til at hjælpe.  
Niels Olav Nielsen (best.): Ved atletikstævnerne er der næsten ingen fra 
motionsafdelingen, der hjælper. Her hjælper primært atletikfolk (inkl. forældre). 
Formanden: Vigtigt, at man ikke går op i, hvem der gør hvad i klubben, men at vi er én 
forening, hvor alle hjælper hinanden. 

”Manglende betaling af kontingent …” 
Forslag om A5-flyer om, hvordan man melder sig ind i Klubmodul. Niels Olav Nielsen 
(klubbens kasserer) har allerede en tekst, han sender ud til nye medlemmer. 
Trænere opfordres til at sige til deltagere ved træning, at de skal huske at betale deres 
kontingent 
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Niels Olav kom med en generel opfordring til, at man melder sig ind i via Klubmodul og 
forklarede kort, hvordan man gør. Det er et stort ekstraarbejde for kassereren at 
behandle de medlemmer, som ikke bruger Klubmodul. 
 
”Mangler der ikke børn i visionen for atletik?” 
Børn går i atletik ind under begrebet ’unge’, så børn er tænkt ind. 
 
”Alle motionsløb i Danmark er under pres. Folk vil gerne have en (total)oplevelse for at 
deltage. Der opstår mange nicheprægede (special)løb i disse år.” 
 
Forslag om at sætte ordet 'rummelig' ind i mission-/visionsteksten om klubben. 
 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
 
3. Fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 
godkendelse  
 
Niels Olav Nielsen, klubbens kasserer, gennemgik regnskabet.  
 
I forbindelse med Vejle Ådalløbet mangler der dokumentation på 20 bilag med udlæg á 
kr. 500,- Pengene er brugt til at promovere løbet. Der mangler underskrifter og cpr-
numre på modtagerne. Revisorerne har godkendt regnskabet med den klausul, at 
dokumentationen bliver udført og dokumenteret for revisionen. 
 
Revisorerne vil gerne have regnskabet til revidering mindst 1-2 uger før 
generalforsamlingen. De nuværende 2-3 dage er ikke nok. I så fald skal det undersøges, 
om der skal ændres i vedtægterne, så der bliver større afstand mellem dato for 
regnskabsafslutning og generalforsamling. 
 
 
Spørgsmål fra salen:  
”Er der ingen indtægter fra atletik?” 
Jo, men man tjener ikke det helt store på atletikstævner.  
 
”Hvad går penge til Elitekoncept til?”  
De går til støtte til klubbens eliteaktive (fx træningslejr, fysioterapi, etc.). 
 
”Kan man få en større gennemskuelighed i regnskabet, så man bedre kan se, hvad 
pengene bruges og gives til?” 
Det ville give et stort ekstraarbejde til kassereren; og det ønsker han ikke. 
 
Vigtigt for klubben og de forhold vi har (og får fra kommunen), at vi har eliteafdelingen i 
atletik. Hvis ikke, ville vi ikke have de faciliteter vi har i klubben. 
 
 
Regnskabet godkendt. Den manglende dokumentation på bilag skal bringes i orden. 
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4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 
godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent  
 
Niels Olav Nielsen, klubbens kasserer, gennemgik budgetforslaget. 
 
Peter Terkildsen (best.) gennemgik bestyrelsens forslag om og målsætning for 
ansættelse af en klubchef. 
Økonomi: En klubchef på fuld tid. Skal ses som en investering fra klubbens side. 
Vedkommende skal skaffe større indtægter til klubben fra motionsløb og sponsorater. 
Det første år vil det være en udgift for klubben at ansætte. Andet år skal det gerne være 
afgiftsneutralt. Det endelige koncept for ansættelse er ikke lagt fast endnu. 
 
 
Spørgsmål/kommentarer fra salen: 
”Hvad er der af erfaring fra andre klubber?” 
Store klubber i landet har ansat fuldtidsansatte til fx motionsløb. 
 
”Det er ikke nok kun at satse på løb”. 
 
”God idé med en klubchef”. 
 
”Ved de store løb, som de store klubber står for, er det meget dyrt at deltage, men også 
dyrt at være medlem. Der sker noget i motionsmiljøet for tiden med en udvikling i 
retning af enten store (prof.) klubber og små undergrundsklubber”. 
 
”De mesterskaber, vi afholder, giver god omtale i byen”. 
 
”Det er blevet en del sværere at gøre motionsløb større. Selv Lillebælt Halvmaraton har 
problemer med at opretholde deltagerantallet”. 
 
”Aflønning: Lønnen skal forhåbentlig afspejle indsatsen”. 
 
”Manglen på hjælpere? Hvordan løser man det, når alting bliver større? Kræver endnu 
flere hjælpere ….” 
 
”Kan man involvere flere klubber i arbejdet med at hjælpe?” 
Sparta, Aarhus1900 og andre bruger stort set kun folk udefra til at hjælpe. 
 
”Vigtigt med fokus på sponsorater; løbemarkedet er under forandring; folk vil ikke 
længere betale de store beløb for at deltage”. 
 
”Forslag om at gøre det til en projektansættelse” 
 
”Klubben kommer til at bruge noget af sin formue”. 
 
”Større løb giver også øgede udgifter”. 
 
”Det er generelt svært, viser den aktuelle erfaring i klubben, at skaffe sponsorater fra 
erhvervslivet (i hvert fald kontanter), og det bliver svært at øge antallet af løbsdeltagere 
så markant, så det dækker udgiften til en ansættelse”. 
 
 
Efter debatten skulle der stemmes om budgettet (inkl. ansættelse af klubchef). Et 
medlem foreslog, at der blev af to omgange (først om budget og derefter om ansættelse 
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af klubchef). Dirigenten fastholdt, at der kun skulle være én afstemning om begge 
punkter samlet. 
 
Resultatet af afstemning (ved håndsoprækning): 37 stemte for og 5 stemte imod 
budgetforslaget. 
 
Kontingentsatser fortsætter uændret. 
 
 
Budgetforslaget og kontingentsatser blev godkendt 
 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag  
 
Dirigenten indstillede, at hvis der er forslag om vedtægtsændringer, skal de 
offentliggøres sammen med dagsorden. 
 
 
Thorkild Bo havde indsendt forslag om, at kun VIF og SNAB har ret til at benytte 
klublokaler og dermed lov til at bestemme brugen af dem (inkl. køkkenfaciliteter): 
Thorkild var formand, da aftalen om at SNAB og VIF havde rådighed over lokalerne blev 
indgået. Thomas Schmidt fra kommunen kender åbenbart ikke aftalen. Hvorfor skal 
Razorbacks have deres pokaler stående her, når de har klublokaler andet sted et byen? 
Hvad bliver det næste … ? 
 
Formanden: Kommunen kan ikke finde noget dokumentation om aftalen. VIF, SNAB og 
Razorbacks skal dele faciliteterne, som tilhører kommunen. Fremover skal alle tre 
klubber deles om udgifter til klublokalerne. 
 
 
Veteranudvalget/veteranlederen havde indsendt forslag om specialkontingent for atleter, 
der alene stiller op i holdkampturneringen for veteraner. 
Veteraner, der deltager i danske og internationale veteranmesterskaber, betaler et 
kontingent, der langt overstiger kontingentet for motionister, hvilket er rimeligt i 
betragtning af, at foreningen betaler startpengene til mesterskaber. 
Hvis en motionist stiller op i veteranholdkampe, kræver de nuværende regler samme 
kontingent som for veteraner med elitært, internationalt snit. Det gør det vanskeligt at 
rekruttere nye til veteranholdet (og – har det vist sig- at fastholde veteraner), idet det 
må betænkes at konkurrenceatletikken kræver udstyr, klubdragt etc. 
Veteranudvalget foreslår derfor, at kontingentet for deltagelse på veteranhold kommer til 
at bestå af motionskontingent og startlicens: 150 kr. 
Formålet er at kunne stille hold og i tilfælde af skader kunne rekruttere en motionist til 
en øvelse eller to. 
 
Bestyrelsen har drøftet det og har ikke fundet frem til en indstilling.  
 
 
6. Valg af bestyrelse:  
 

• Jan Bjerre Guldbæk var på valg - modtog genvalg. 
• Niels Olav Nielsen (kasserer) var på valg - modtog genvalg. 
• Nikolaj Primdal er ny formand for Tri-udvalget (afløser Christian Laursen) - blev 

valgt. 



 Vejle Idrætsforening 

22-02-2016  Side 5 

• Peter Terkildsen (har afløst Michael Just i perioden) blev valgt for 1 år. 
• Andreas Bruselius (kom ind på mandat fra generalforsamlingen til bestyrelsen i 

2014) - blev valgt for 1 år. 
 

 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 
Bent M. Christensen blev genvalgt som revisor. 
Poul Bachmann Madsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 
 
8. Eventuelt 
 
Ole Hjort: Forslag om en materialeforvalter.  
Arne Jensen: Problem med dårlige materialer: folk gider ikke hjælpe, når udstyret ikke 
virker; dyrt ikke at vedligeholde materialer. Forslag om aflåst skab til 'kampudstyr':  
Formanden vil snakke med Thomas Schmidt fra kommunen om det. 
Thorkild Bo: Vigtigt at skelne mellem udstyr til træning og udstyr til stævnebrug og 
opbevare det hver for sig! 
 
Steen Andersen: Spabad er blevet fjernet – kommer der sauna?  
Formanden: Nej, det er ikke muligt at lave særskilt adgang for kvinder. Og vi skal selv 
betale for elforbrug, men sagen vil blive undersøgt. 
 
Gavekort til hjælpere: Hjælpere har fået gavekort udleveret ved nogle arr. og ikke til 
andre. Godt, hvis uddeling af gavekort er ens hver gang. 
Formanden: det er løbsleder og hjælperne der er ansvarlige for, at gavekort bliver 
udleveret på dagen. Løbsleder gør opmærksom på, at gavekort udleveres, og hjælpere 
skal opsøge løbsleder for at få gavekort udleveret. 
 
Ole: Kan vi ikke få en mikrofon, når der er foredragsholdere? Peter Terkildsen (best.) vil 
kigge på det. 
 
 
Til sidst var der blomster fra bestyrelsen til:  

Daniel Wagner Jørgensen for sine tre flotte medaljer ved VM i para-atletik. 
Ole Hjort for godt humør og altid at ville hjælpe. 
Jens Peder for altid at ville hjælpe, når der er brug for det. 

  
 
Ordstyrer Erik Krab Koed takkede for god ro og orden. 

 


