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Referat: Generalforsamling i Vejle Idrætsforening 
Torsdag den 29. november 2016 kl. 19.30 i klubbens lokaler 

 

 
 

1. Valg af dirigent og referent 

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

Bangsgaard blev foreslået og valgt som referent. 

 
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). 

 
Ingen kommentarer/spørgsmål til beretningen. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 
 

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

godkendelse 

 
Niels Olav Nielsen, klubbens kasserer, gennemgik regnskabet. 
 

Spørgsmål til regnskabet: 

 

Debitorer på 200.000+? 
Nogle af pengene skyldes Vejle Ådalløbet, hvis regnskab først bliver gjort helt til næste år. 

 

Indtægter fra andre stævner? 

Heraf udgør DGI-cross størstedelen. 

 
Trænerudgifter? 

Dækker også fx foredrag og klubdragter til trænere. 

 

Tilskud fra kommunen til trænere modregnet? 
Ja 

 

En del gratister? Hvordan løses det? 

Tanker om næste år at udlevere armbånd til dem, som har betalt  kontingent. 
 

Hvad dækker udgifter til administration? 

Klubchef og klubsekretær. 

 

http://www.vejle-if.dk/index.php?vejle-if-generalforsamling
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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. 

 

Flere satser stiger med 10 kr. 
 

Familiemotion og familietriatlon udgår. 

 

Forslag til kontingentsatser: 
 

 Atletik, børn 3-9 år - kr. 60 pr. måned (ekskl. styrkecenter) 

 Atletik, børn 10-11 år - kr. 70 pr. måned (ekskl. styrkecenter) 

 Atletik, unge 12-15 år - kr. 90 pr. måned (inkl. styrkecenter) 

 Atletik, unge 16-19 år - kr. 115 pr. måned (inkl. styrkecenter) 
 Atletik, senior og veteraner (20-59 år) - kr. 125 pr. måned (inkl. styrkecenter) 

 Atletik, veteraner (+60 år) - kr. 105 pr. måned (inkl. styrkecenter) 

 Motion - kr. 500 årligt (ekskl. styrkecenter) 

 Løb i Vejle 2017 - kr. 700 årligt (ekskl. styrkecenter) 
 Styrkecenter, tilkøb - kr. 200 årligt 

 Triatlon, medlem - kr. 1.200 årligt (inkl. styrkecenter) 

 Passive - kr. 150 årligt 

 
 

Spørgsmål til budgetforslaget: 

 

Hvad er forskel på 'Løb i Vejle' og Motion? 
'Løb i Vejle' dækker også deltagelse i Vejle Ådalløbet. 

 

Der har været tradition for at konsolidere foreningen, men det gælder ikke i år? Hvad er det 

nye, der skal ske i foreningen, som berettiger de større udgifter i budgettet? 

Der kræves mere af klubben generelt. En klubchef koster fx. 
 

Der er ingen ændringer for medlemmer? Forretningen skal køre. 

Ja 

 
Udgift til forsikringer fordoblet? 

Forsikringer trænger til opdatering, fx i forhold til de værdier, klubben har liggende. 

 

Betyder satsning på handicapidræt noget for udgifter? 
Der arbejdes på at blive kraftcenter for handicapidræt. Vi vurderer løbende på regnskabet. 

 

Større udgifter til styrkecenter? 

Der bliver brug for udskiftning af maskiner, når de ikke kan mere. 

 
Brusere?! 

Det er kommunens ansvar, de er blevet rykket utallige gange!! 

 

Rengøring i styrkecenter? 
Det er kommunens opgave. Sig det til kommunen (Thomas Schmidt) eller evt. klubchefen, 

Ronny, hvis der er problemer. 

 

Budgetforslaget og kontingentsatser blev godkendt 
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5. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag 
 

 

 
6. Valg af bestyrelse: 

 

Thomas præsenterer et udkast til organisationsdiagram og de opgaver, som de forskellige 
dele/funktioner tager sig af. Som noget nyt skal der bl.a. være forretningsudvalg og 

eventudvalg. 

 

 

Spørgsmål fra forsamlingen: 
 

Hvorfor kom denne præsentation ikke frem i beretningen? Er det et forslag, forsamlingen 

skal behandle? 

Det her er tanker om, hvad bestyrelsen fremover skal lave. 
 

Hvilke beføjelser har klubchefen (økonomisk) i forhold til bestyrelsen? 

De forskellige dele af organisationen skal have rammer for deres økonomiske råderum. Fx 

minimumsgrænser for indkøb uden godkendelse af bestyrelsen. 
 

Hvordan dannes forretningsudvalg? 

Forretningsudvalget udpeges af bestyrelsen, og der vælges folk med relevant baggrund. 

 
Der er tale om en centralisering af organiseringen/strukturen i klubben, hvor der kommer 

en klubchef, der får funktion af en adm.dir. Der laves en struktur med mange led. 

Spørgeren vil direkte fraråde den struktur, hvor der bliver langt (mange led!) fra fx en 

løbsleder og op til bestyrelsen. 

 
 

 

 Jan Bjerre Guldbæk er trådt ud, og der skal findes en afløser.  

Bestyrelsen foreslår Rie Moos Villumsen. Valgt. 
 

 Peter Terkildsen (modtager genvalg) Foreslået af bestyrelsen. Valgt som formand i 

stedet for Thomas Blom Kristensen, der stopper som formand. 

 
 Andreas Bruselius stopper i bestyrelsen, og der skal findes en afløser.  

Bestyrelsen foreslår Jette Grønbæk Olsen. Valgt. 

 

 Dorte Redtz valg (afløser for Peter Terkildsen). 

 
 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
Keld Jessen blev genvalgt som revisor. 

Posten som revisorsuppleant står vakant. 
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8. Eventuelt 

 

Klubchef, Ronny Kert, har flg. ting:  

 
Løsning på gratister: Armbånd overvejes. Kontrol vs. tillid ... nogle trænere vil ikke 

kontrollere. Armbånd giver også synlighed og markedsføring. Ny farve armbånd hvert år. 

 

Ronny startede 1. juni. Han vil først lære klubben at kende indefra. Får fx input fra fx Ole og 
torsdagsklubben og andre medlemmer. Hvad rører der sig her? 

Været i VAF et par gange. I TV2 omkring handicapidræt (Kasper Filsø) 

 

Eksempler på idéer/planer for 2017: 
 

 Para-atletik 

 Løbehold for udsatte grupper 

 Trailtriatlon (helt nyt!) i samarbejde med to andre klubber 

 Exterra (crossduatlon) 
 DAF: DM i kort trail 

 Dirty trail  

 Bjergløb sammen med Åbenrå og Silkeborg (etapeløb) 

 Har fundet sponsor til kvindeløb 
 City Vejle: City-stafet i gågaden 

 Jens Peder: fejring af 1000 motionsløb 

 

 
Ronny præsenterer ny hjemmeside 

Kommentarer: Vigtigt at gøre opmærksom på børn. Indmeldelse skal være nemt. 

 

 
Præsentationen af den ny organisationsstruktur – hvad er status? 

Det er et oplæg til den nye bestyrelse. Peter: Det bliver et af de første emner i det nye år 

 

Sauna?  

Hvis vi vil have en sauna, skal vi selv betale! Vejle Kommune har ikke penge til det. Der skal 
være sauna til både damer og herrer; der er ikke plads til at lave et til damerne. 

 

 

 
Ordstyrer Ove Lausten takkede for god ro og orden. 

 


