
Vejle IF nyhedsbrev juni 2021 
Af Ove Lausten, Bestyrelsesformand 

 

Emner: 

 Generalforsamling 

 Valg til bestyrelsen. 

 Vejle IF søger en ny motionsleder. 

 Vejle IF tager initiativ til at få flere medlemmer.  

 Kontakt til motionsafdelingens trænere. 

 Der søges arrangører af klubbens motionsløb.  

 Daniel Wagner bliver europamester i 100 m og længdespring.  

 Kasper Filsø bliver nr. 5 i 100 m og var også med i 

længdespring. 

 

Generalforsamling 2020 

Tirsdag, den 8. juni afholdt vi generalforsamlingen for 2020, der var udsat på grund af 

corona pandemien. Der var 37 deltagere, hvilket må betragtes som værende et 

tilfredsstillende antal, når der var inviteret med de begrænsninger, som var gældende 

på daværende tidspunkt. 

Valg til bestyrelsen 

Thorkild Bo Nielsen stoppede som formand. Vi siger mange tak til 

Thorkild, der har ydet en stor indsats for klubben igennem 

efterhånden mange år, og har taget ansvar ved at sidde for 

bordenden ved bestyrelsesmøderne i tre perioder. Bestyrelsen har 

med succes udvist stor forsigtighed under nedlukningen af 

samfundet. Det er en veldrevet klub, som den nye bestyrelse nu skal 

drive videre. 

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen sammensat på følgende 

måde: 

Bestyrelsesformand: Ove Lausten 

Kasserer: Niels Olav Nielsen 

Næstformand: Jacob Nygaard 

Triatlon: Lars Rosenkilde 

Bestyrelsesmedlem: Torben Endahl 

Motionsleder: Vakant 



Bestyrelsesmedlem: Vakant 

Der står derfor to bestyrelsesposter tomme efter mødet, og 

bestyrelsen har fået fuldmagt af generalforsamlingen til at finde to 

nye medlemmer til bestyrelsen. Det er i den forbindelse 

betydningsfuldt, at der snarest findes en ny motionsleder. Motion er 

et væsentligt element i vort overordnede formål: Atletik, motion, 

triatlon. Der er derfor udarbejdet et stillingsopslag til hjemmesiden, 

opslagstavlen samt klubbens Facebook side. Stillingsopslag for 

motionsleder følger med dette nyhedsbrev til alle medlemmer. 

Nye medlemmer 

Vort medlemstal er blevet reduceret en hel del under den langvarige 

nedlukning af samfundet. Det vil vi tage initiativ til at få forbedret. Vi 

har derfor tilmeldt os portalen www.motivu.dk  hvor man via 

Internettet bliver tilbudt en gratis prøvetræning i en idrætsforening, 

fodboldklub m.v. Det er et nyt værktøj, der er oprettet netop som en 

følge af den affolkning, som mange klubber har oplevet igennem de 

seneste to år. Vejle IF er således langt fra den eneste klub, der har 

oplevet den negative konsekvens ved en langvarig nedlukning af 

samfundet. I perioden fra august til november 2021 gennemføres der 

en massiv kampagne på Internettet, som er gratis for Vejle IF. Vejle 

Kommune betaler i denne periode for reklamen, da vi har tilmeldt os 

blandt de første 30. Lige nu kan I ikke læse noget, når i går ind på 

hjemmesiden for motivu, men vi vil indenfor de næste to uger 

arbejde intensivt på at få vore tilbud til potentielle medlemmer gjort 

synlige. 

Kontakt til motionsafdelingens trænere 

Tirsdag, den 15. juni kommer Ove Lausten for at drøfte hvordan vi 

modtager potentielle nye medlemmer som følge af henvendelser fra 

personer der har set vore gode træningstilbud på www.Motivu.dk  

Det er betydningsfuldt, at vi har mulighed for at byde nye 

medlemmer pænt velkommen i klubben, så de får lyst til at blive 

medlem hos os.            

Motionsløb arrangører 

Under generalforsamlingen nævnte Thorkild Bo, at motionsløb 

arrangeret af Vejle IF vil blive udlagt til enkeltpersoner mod betaling 

eller en gruppe på vejledende op til tre personer, som deles om 

opgaven og betalingen for arbejdet. Vi søger derfor 

stævneleder/styregrupper til vore motionsløb. Motionsløbene har to 

gode sider. Den ene er indtægter til klubben og den anden er vor 

egen mulighed for også at deltage i de spændende løb vi arrangerer. 

http://www.motivu.dk/


Frøs Stafetten 2021. Thorkild Bo er startet på Frøs Stafetten, der 

planlægges den 1. september. Men I må gerne melde jer alligevel, for 

vi kan på den måde få indøvet en gruppe til at lave stafetten i 2022. 

Vejle Ådal løbet 2021. Det haster en del, da Ådal løbet afviklet ultimo 

oktober, så vi skal have startet ret snart. 

Cross i Sydøstjylland 2021. Der arbejdes med datoen den 27. 

november. Per Glassau er stævneleder, og der er behov for cirka 10 

hjælpere. 

Doktor Nielsens Vinter-Hygge-Maraton 2022. Niels Præstiin, Mette 

Buchardt og Vibeke Fisker har tidligere været den primære gruppe 

ved Doktor Nielsen. I må naturligvis gerne melde ind, så vi kan få 

bekræftet, at styregruppen er intakt. 

Vejleløbet 2022. Dato for Vejleløbet er endnu ikke valgt, men vi 

plejer at holde løbet i maj.  

I forbindelse med hver enkelt løb, vil den løbende kommunikation før 

arrangementet samt tilmeldingsproceduren blive foretaget via 

klubbens hjemmeside via webmaster Karen Bangsgaard eller 

eksempelvis tidtageren RUNTOYOU, hvis denne bliver benyttet som 

tidtager.  

EM i para atletik 

Tillykke til Daniel Wagner, der nu kan kalde sig europamester i både 

100m og længdespring. 

Ved samme mesterskab var en anden meget kendt atlet fra Vejle IF 

også til start, nemlig Kasper Filsø, der blev nr. 5 i 100m. Kasper var 

også med i længde og sprang 5.36 i vind -1,8. 

Tillykke til jer begge med de flotte resultater. 

Den bedste information om de flotte resultater ved EM kan I får ved 

at gå ned i bunden af www.vejle-if.dk og tryk F for Facebook, her har 

netop Kasper Filsø udarbejdet en flot beskrivelse med billeder fra EM. 

Med venlig hilsen 

Ove Lausten, Bestyrelsesformand  

 

 

 

 

 



 


