
GENERALFORSAMLING I VEJLE IDRÆTSFORENING 
Tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 
 

Referent: Karen Bangsgaard 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Der blev stillet forslag om Karen som referent og Erik Krab Koed som dirigent. Begge valgt 

Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen er rettidigt varslet og dagsorden blev godkendt. Dirigenten 
gav ordet til formanden. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden, Thomas Blom Kristensen, fremlagde sin årsberetning, som på forhånd var sendt ud på mail til 
alle medlemmer og tilgængelig på hjemmesiden. 

Thomas fremhævede bl.a.: 

Megen frivillighed og engagement i foreningen. Dejligt at mange hjælper, men der er også udfordringer, 
hvor nogle ikke rigtigt gider at hjælpe. Uddeling af gavekort som tak for hjælpen er ikke ordnet for 2013 og 
2014. Det vil blive ordnet i begyndelsen af 2015. Fremover skal man selv komme og få sit gavekort efter 
arrangementet, hvor man har hjulpet. 

Dejligt, at vi har mange motionsløb og stævner i løbet af året. Der har været omkring 1260 motionsløb 
rundt om i hele landet det seneste år. Så der er hård konkurrence og mange om buddet. Fertin-stafetten 
har stort potentiale med familie-/firmahygge. Vokse til samme niveau som DHL-stafetten? John Hansen er i 
gang med at udvikle Vejleløbet. 

Det vil være godt med et Løbsudvalg: Kunne aflaste løbslederne og måske definere en fælles 
målsætning/strategi for løbene. Bestyrelsen i gang med overvejelser om måske at ansætte en person til at 
varetage disse opgaver. 

Styrkecenter: Dejligt, at det endelig er blevet en realitet. Men man skal huske IKKE at færdes i styrkecentret 
med udesko!! Det er en ulige kamp, hvis ungdomsafdelingen skal holde lokalet rent, når en del andre ikke 
respekterer reglerne om fx udesko osv. 

OL i Rio 2016: Måske får vi 1-2 afsted. 

Politik for fastholdelse og rekruttering er lavet; strategien er ikke lavet endnu. Gælder både atletik og 
triatlon. 

Mange gode resultater i år, fx vandt Lilly Jeppesen EM i maraton. Rigmor vandt også EM-medaljer i gruppen 
K70. Jørgen Ladegaard (67 år) har også lavet flotte præstationer. Mia Sørensen har slået 2 seniorrekorder. 

Thomas takkede bestyrelsen, "vi har vores kampe, men god stemning". Også tak til C. Thulstrup og Niels 
Præstiin, som er trådt ud af bestyrelsen. Og en stor tak til de frivillige. 



Spørgsmål til beretningen fra salen: ”Nogle hjælpere udefra får fx 250 kr.” Thomas har et par gange betalt 
til foreninger, som stiller med hjælpere, fordi vi ikke selv har kunnet stille nok. Der er ikke betalt penge til 
dem udefra, som kommer og hjælper; alle penge går til deres foreningskasse. 

Beretningen blev godkendt. 

 

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

Kassereren, Niels Olav, gennemgik regnskabet. 

Spørgsmål fra salen ang. styrkecenter: Er der lavet endeligt regnskab? Niels Olav: Ja. Styrkecenteret er 
afskrevet. 

Spørgsmål fra salen: Hvor stammer underskuddet fra? Niels Olav: Underskuddet på regnskabet stammer fra 
investeringen i styrkecenteret. Det var kendt på forhånd og indgik i budgettet. 

Spørgsmål fra salen: Giver kommunen fra 2016 tilskud til alle foreningens medlemmer? Niels Olav: Det har 
der været skrevet om i pressen, men det vides ikke. 

Regnskabet blev godkendt. 

Dirigenten kom med en stor tak til kassereren for det store arbejde med regnskabet. 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder 
fastsættelse af kontingent. 

Kassereren gennemgik budgettet. 

Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet pga. styrkecenteret til flg. satser. 

Atletik medlemskontingent fra 2015.01.01: 
3-9 år 60 pr. måned 
10-11 år 70 pr. måned 
12-15 år 80 pr. måned 
16-19 år 105 pr. måned 
Senior og veteraner (20-59 år) 115 pr. måned 
Veteraner (+ 60 år) 95 pr. måned 
Motionister 600 pr. år 
Motionister (Familie) 800 pr. år 
Løb i Vejle 2015 700 pr. år 
Passive 150 pr. år 
 
Triatlon medlemskontingent fra 2015.01.01 
Medlem 1000 pr. år 
Medlem (Familie) 1400 pr. år 
Passive 150 pr. år 



Der var en del diskussion om stigninger. Nogle syntes, det er en høj stigning. Andre siger, at det har været 
alt for billigt i mange år og at man får rigtigt meget for pengene, også i forhold til hvad det koster i 
fitnesscentre. Vi stiller mange faciliteter til rådighed for forholdsvis små penge.  

Bestyrelsen ønsker at hæve kontingenterne pga. styrkecenter, som er for alle medlemmer. 

Kirsten Kofoed: Hvis alle har betalt via kontingentet, kan løbetrænerne tage alle med ind i styrkecentret og 
vise, hvordan man styrketræner, og man kan træne, hvis man er skadet og stadig være en del af klubben. 

Forslag til bestyrelsen: Lave protokoller over, hvad der købes af materialer, og hvor de befinder sig. Måske 
lave en liste over udstyr, der købes til styrkecentret, til driftsregnskabet næste år. 

Efter afstemning om kontingentstigninger blev de nye kontingentsatser vedtaget. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse 

Følgende medlemmer er på valg: 

Thomas Blom (modtog genvalg) - Genvalgt 

Joachim Lund (modtog genvalg) - Genvalgt 

Michael Just Pedersen, 1 år (modtog genvalg) – Genvalgt 

Christian Thulstrup, 1 år (modtog ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen) 

Thomas fortalte kort om bestyrelsesarbejdet: ca. 5 årlige møder + forskellige opgaver i løbet af året. 

Nyt medlem: To interesserede, Victoria Holm Sørensen og Andreas Bruselius, i posten. Bestyrelsen har 
fuldmagt til at tage en af de to ind i bestyrelsen. 

Siden generalforsamlingen er Andreas Bruselius trådt ind i bestyrelsen. 

Ingen suppleanter valgt pga. manglende kandidater. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Keld Jessen er på valg. Modtager genvalg. 

Ny revisorsuppleant: Poul Bachmann Madsen 

 



8. Eventuelt 

Rie Moos Villumsen: Vores klubtøj kunne blive bedre: fx en varmere jakke og udvide kollektionen med 
vintertøj. 

Thomas: Vi flytter al klubtøjet herop i klubben og Jette Grønbæk kommer til at bestyre det. Så kan vi selv 
forhandle med Craft. Vi laver en vitrine, så man kan se tøjet. Vi er ikke ved at afvikle aftalen med Sport 24. 
Det er en fordel for begge parter. 

Forslag fra salen om at holde generalforsamling på en anden dag/andet tidspunkt. Thomas vil gerne holde 
det tirsdag, men kan måske rykke tidspunktet til kl. 20. 

En påpegede, at der er dårlige lydforhold i klublokalet.  Thomas er enig. Det er meget dyrt at lydisolere, 
men man er i dialog med kommunen. 

Fra salen: Kan vi få mere varmt vand i omklædningen? Thomas vil snakke med kommunen om det. 

Til sidst takkede formanden for god ro og orden. Også tak til dirigenten. 
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