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Referat: Generalforsamling i Vejle Idrætsforening 
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.30 i klubbens lokaler 

 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Erik Krab Koed blev foreslået som dirigent. Valget af Erik som dirigent blev godkendt. 

Referent: Karen Bangsgaard 
 

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 

Da klubbens formand, Peter Terkildsen, har forladt posten i utide og ikke var til 

stede, fremlagde klubchef, Ronny Kert, bestyrelsens årsberetning i hovedtræk. Den 
var på forhånd sendt ud per e-mail til alle medlemmer og også at finde på 

hjemmesiden (www.vejle-if.dk). 
 

Kommentarer/spørgsmål til beretningen. 
 

Medlem: Vil gerne have uddybet forløbet omkring Powerman, hvor der bl.a. var 
færre deltagere end forventet, og hvor en central person forlod forberedelserne 14 

dage før arrangementet. 

Klubchefen: Ønsker ikke at kommentere på personspørgsmål. Powerman gav 
underskud i '17, men det skal også ses som en investering i '18, hvor Vejle IF skal 

stå for EM og DM i Powerman og hvor der allerede nu foreligger tilsagn om 
deltagelse fra flere udenlandske klubber. 

 
Medlem: Vil gerne have uddybet fyringen af Joachim Lund som træner 

Klubchefen: Joachim ønskede ikke at indgå i samarbejdet omkring det nye projekt 
med atletiksamarbejdet mellem Vejle IF, Vejle Idrætsefterskole (VIES), NOVA-

skolen og Campus Vejle, som bestyrelsen satser på. Samarbejdet, som er et nyt 

koncept i Danmark, betyder, at man kan kombinere atletiktræning med 
skole/uddannelse fra 7. klasse og frem. Klubchefen erkendte, at måden, fyringen 

var sket på, ikke var i overensstemmelse med den måde, som bestyrelsen ville 
have ønsket det. 

 
Medlem: Vigtigt, at bestyrelsen orienterer medlemmerne, når der sker væsentlige 

ting i klubben som fx en trænerfyring. Bedre med information end en masse snak i 
krogene. Synes, der har været mindre information fra bestyrelsen i år end tidligere. 

 

Medlem: Fået information på de månedlige møder i motionsafdelingen. 
 

Medlem: Har været medlem af en anden idrætsforening, hvor man ikke fik noget at 
vide. 

 
Medlem: Vi får ingen information fra bestyrelsen om den overordnede strategi i klubben. 

Ikke længere bestyrelsesreferater på hjemmesiden. 

http://www.vejle-if.dk/om-klubben/generalforsamling-vejle-if/
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Medlem: Hvor mange medlemmer i Vejle IF? 
Kasserer: Mellem 500-550 medlemmer. 

 
Medlem: God idé med det nye samarbejde med bl.a. Campus og Idrætsefterskolen 

omkring atletikken.  
Klubben bør bestræbe sig på at lave arrangementer/aktiviteter for klubbens 

medlemmer fremfor folk 'udefra'. 

Vigtigt, at klubben ledes frem mod et mål, som alle medlemmer ser. 
 

 
Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 

 
 

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

år til godkendelse 

 

Niels Olav Nielsen, klubbens kasserer, gennemgik regnskabet. 
 

Underskuddet på ca. 250.000 skyldes primært PowerMan og Vejle Ådal Halvmaraton 
2016. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 
 

Medlem: Hvorfor gav Vejle Ådal-løbet ca. 100.000 mindre i overskud? 
Kassereren: Nedgang i deltagerantal og store udgifter til annoncering op til løbet på 80-

90.000 kr. 
 

Klubchefen: Klubben har for fondsmidler indkøbt et tidtagningsanlæg, der kan bruges til 
mindre løb, fx Tour de Munkebjerg og kvindeløbet. Det er væsentligt billigere at bruge i 

forhold til at benytte Sportstiming. Ved at bruge anlægget kan klubben spare 60-70.000 

kr. om året. 
 

Medlem: Ønsker ekstra kolonne i regnskabet, så man kan sammenligne tallene i forhold til 
tidligere år. 

Kasserer: Det behøver man ikke i et regnskab. 
Ordstyrer: Det er ikke et krav, at der skal være sammenlignelige tal i regnskabet, men 

det er rart at have. 
 

Medlem: Giver en analyse af, hvordan han ser udviklingen i klubben i forhold til økonomi 

inden for de senere år: Udgifter, indtægter og indtjening er i store træk på samme niveau 
som andre år og klubben er ikke i dårligere situation nu end tidligere. For nogle år siden 

havde man dog en ekstraordinær udgift i forhold til at lave styrkecenteret og sidste år 
havde man ekstraordinære udgifter til henholdsvis ny hjemmeside (130.000 kr.) og 

ansættelse af en klubchef.  
 

Kasserer: Er enig i den overordnede analyse af klubbens økonomi. 
 

 

Regnskabet blev godkendt 
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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, som kommer til at 
balancere i nul. 

 
Spørgsmål til budgetforslaget: 

 
Medlem: Foreslår at lave mere markedsføring af motionsafdelingen for at få flere 

medlemmer. 

Kasserer: Erfaring for at annoncer etc. ikke giver flere medlemmer. 
 

Medlem: Bedre at fortælle om klubben til venner og bekendte og tage dem med til træning. 
 

Medlem: Bedre at satse på færre - og større – løb i stedet for mange store og små løb. 
Dorthe Reedtz Hvilshøj: Ingen ved, om der kommer flere til de store løb. Der er faktisk en 

tendens, til at mange hellere vil deltage i små og specielle løb. 
 

Medlem: Der er sat gang i en masse i klubben, bl.a. af klubchefen. Det kræver rigtigt mange 

frivillige, der skal hjælpe tit. Er det det, vi vil som klub? 
 

Medlem: Der mangler retning i klubben! Med få, store løb vil medlemmer gerne hjælpe til, 
men ti løb er for mange; mange medlemmer gider ikke hjælpe længere, fordi de bliver 

spurgt for mange gange. 
 

Medlem: Vi skal gøre mere ud af at fortælle om os selv udadtil og få mere omtale. Fx blev 
Vejle IF 110 år i foråret, og det blev ikke omtalt overhovedet! 

 

Medlem: Tilkendegiver, at han kan godkende budgettet, hvis man dermed godkender en to-
årig forlængelse af klubchefens ansættelse, som også næste år vil være en ekstraordinær 

udgift for klubben. Klubchefen blev bl.a. ansat med en forventning om nye sponsorater til 
klubben og arrangementer/events, der ville give overskud og tjene klubchefens løn ind. 

Ønsker, at det næste år skal være muligt at stemme om fortsat ansættelse af klubchefen, 
hvis der igen er underskud. Medlemmet kræver skriftlig afstemning om budgetforslaget. 

 
Medlem: Hvad sker der, hvis der ikke er flertal for budgetforslaget? 

Ordstyrer: Så må generalforsamlingen afbrydes, og bestyrelsen skal lave et nyt 
budgetforslag, som skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Medlem: Jeg har tillid til bestyrelsen og til det budgetforslag, der er lavet. 
 

Medlem: Vigtigt, at være opmærksom på udgifterne. 
 

Medlem: Hvorfor er der ansat flere i administrationen? 
Kasserer: For at tage sig af fx hjemmesiderne og hjælpe/aflaste bl.a. løbsledere og trænere, 

Det er er vigtigere, at klubchefen bruger sin tid på større ting som fx at arrangere events og 
skaffe sponsorater. 

 

Medlem: Hvem er det, der er ansat? 
Kasserer: Det er Karen Bangsgaard, som har været ansat som klubsekretær siden 2009 og 

før klubchefen kom til. 
 

Medlem: Budgetforslaget er i stor udstrækning et arbejdsredskab for bestyrelsen. 
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Medlem: Jeg trækker mit forslag om skriftlig afstemning tilbage. 

 

 
Budgetforslaget og kontingentsatser blev godkendt efter afstemning ved håndsoprækning. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag 
 

Bestyrelsen havde forslag til flg. tre vedtægtsændringer: 
 

§6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
 
Ændres til: Referatet skal sendes personligt til alle medlemmer via mail. 

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden: 
 
6. Valg af bestyrelse.  Alle foreningens stemmeberettigede medlemmer er valgbare, dog stilles der 
til posten som foreningsformand og kasserer krav om juridisk myndighed. Der ud over skal mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer være juridisk myndige. Bestyrelsens medlemmer vælges for 
2 år ad gangen. Bestyrelsens formand samt tre af de menige medlemmer (heriblandt medlemmet, 
der repræsenterer atletik) er på valg i år med lige årstal. Kassereren og de tre øvrige 
medlemmer (heriblandt formanden for Triathlonudvalget, og medlemmet, der repræsenterer 
motion) er på valg i år med ulige årstal. 1. og 2. suppleant vælges til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 
 Ændres til: medlemmet der repræsenterer triathlon 

§8 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.  Bestyrelsens opgave er at 
fastholde og gennemføre generalforsamlingens beslutninger og sikre 
foreningens beståen og udvikling i overensstemmelse med foreningens formål og løbende 
handlingsplaner. 
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5 menige medlemmer.* I bestyrelsen skal sidde et 
medlem, der repræsenterer atletik, et medlem, der repræsenterer motion samt et medlem, der 
repræsenterer triathlon. 
*Blandt bestyrelsens medlemmer udpeges en næstformand, der i fravær af formanden skal 
varetage formanden pligter i foreningen. Klubbens kasserer kan ikke udnævnes til næstformand. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 

 

 

6. Valg af bestyrelse 
 

Peter Terkildsen (formand) er stoppet før tid - der skal findes en afløser for 1 år. 
Joachim Lund er stoppet i klubben - der skal findes en afløser for 1 år. 

Rie Moos Villumsen – på valg - ønskede ikke genvalg. 
Niels Olav Nielsen – på valg - ønskede genvalg – Valgt. 

Nikolaj Primdal – på valg - ønskede genvalg – Under generalforsamlingen meldte Lars 
Rosenkilde (triatlet) sig som kandidat, hvorpå Nikolaj Primdal valgte at overlade sin post til 

Lars, som dermed blev valgt ind i stedet. 

Dorte Reedtz Hvilshøj – på valg - ønskede genvalg – Valgt. 
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Bestyrelsen pegede på:  
 Thorkild Bo Nielsen som formand – Valgt. 

 Vibeke Fisker som medlem fra motionsafd. – Valgt. 

 Jacob Nygaard som medlem fra atletikafd. – Valgt. 
 

 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

Bent M. Christensen var på valg og blev genvalgt som revisor. 
 

Joan Diederichsen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

 

 

8. Eventuelt 
 

Medlem: Alle nyheder osv. står på Facebook - og på hjemmesiden står der ingenting om, 

hvad der foregår i klubben, og hvad medlemmerne laver. Det er jo ikke alle medlemmer, 
som er på Facebook ... 

 
Medlem: Klubbens 110-årige historie i form af papirer og gamle arkiver ligger og 'muler' ovre 

i klubbens tidligere lokale under den gamle tribune og bliver ødelagt. Det kan vi ikke være 
bekendt. 

 
Medlem: For at få flere hjælpere ved løb og arrangementer kunne man gøre som andre 

klubber, hvor man skal hjælpe ved ét arr. om året for at kunne være i klubben. 

Thorkild Bo: Vil sammen med klubchefen arbejde på at få bredt arbejdsopgaverne ud. 
 

 
 

Ordstyrer takkede for god ro og orden. 
 


