
 
Nyhedsbrev december 2022 

Læs i nyhedsbrevet om, generalforsamlingens beslutninger, spisning ved generalforsamlingen, 

juleafslutning, kursus i førstehjælp, Doktor Nielsen og Cross på hjemmebane den 25/2. 

Generalforsamlingen 

Erik Krab Koed blev valg som ordstyrer og Kasper Filsø som referent. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt, og udsendes sammen med dette nyhedsbrev. 

Regnskab og budget blev desuden godkendt sammen med kontingent for 2023. Kontingenterne 

for atletik er forhøjet med 10 kroner pr. måned for de 3-9årige og kr. 25,00 pr. måned for de 

øvrige. 

Atletik medlemskontingent fra 2023.01.01: 
3-9 år 70 pr. måned 
10-11 år 95 pr. måned 
12-15 år 115 pr. måned 
16-19 år 140 pr. måned 
Senior og masters (20-59 år) 150 pr. måned 
Masters (+ 60 år) 130 pr. måned 
Løb i Vejle 700 pr. år (Inklusive brug af Kondicenteret) 
Walk i Vejle 350 pr. år (Eksklusive brug af Kondicenteret). 
Passive 150 pr. år (Passive deltager ikke i træningen eller stævner) 
 
Triatlon medlemskontingent fra 2023.01.01: 
Triatlon 1200 pr. år 
Passive 150 pr. år 

Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Valg til bestyrelsen 

Nyvalg til bestyrelsen blev Krista Veitnere som menigt medlem i 2 år. 

Nyvalg til bestyrelsen blev Claus Pommerencke for motion i 1 år, da posten var vakant. Der var 

genvalg af Torben Endahl (menigt medlem), Jacob Nygaard (for atletik) og Ove Lausten (formand) 

Genvalg af revisorerne Keld Jessen og Henning Bjerre. 



Spisning ved generalforsamlingen 

Ved generalforsamling havde 40 tilmeldt sig spisningen. Her fik vi fik vi velsmagende mini burgere 

fra Din Madpartner, 3 til hver med forskelligt indhold. Dog fik vi en udfordring med maden, da vi 

fik leveret 27 tallerkner med burgere mod vores bestilling på 40. 

Hos Din Madpartner v/Pernille Juul Nielsen er man meget kede af hændelsen. Det manglende 

antal burgere skyldes, at burgerne til Vejle IF var placeret i to stakke i køleren hos Din Madpartner. 

Da chaufførerne pakkede varer til os, overså de den ene stak med burgerne. Det var meget 

uheldigt for Din Madpartner, hvor man havde arbejdet for, at vi skulle få en god oplevelse. 

Din Madpartner reducerer naturligvis regningen til Vejle IF tilsvarende og tilbyder desuden en 

flaske rødvin til dem, som ikke fik noget at spise ved generalforsamlingen. Vinen kan afhentes i 

klublokalet fra tirsdag, den 6/12. og måneden ud. 

Til orientering kan jeg oplyse, at Din Madpartner er en god samarbejdspartner for Vejle IF. Firmaet 

har således i flere år været leverandør til Frøs Stafetten. Vi ønsker også fremtidig at have et 

samarbejde med Din Madpartner. 

Førstehjælpskursus afholdes på torsdagsholdet 

John Hansen har taget et flot initiativ. Det er et førstehjælpskursus, som afvikles primo januar. Det 

præcise tidspunkt er udsendt til alle der løber torsdag formiddag. Det er aftalt, at vi efter kurset 

evaluerer resultatet fra gruppen, og overvejer om kurset skal holdes i andre dele af klubben. 

Juleafslutning 

Næste aktivitet er juleafslutningen i Vejle IF - motion, det er tirsdag, den 13 december i Allan 

Simonsens Lounge. Tak til Tina Hauge Lybæk og Else Dalsgaard for at ville afholde denne afslutning 

på året 2022. 

Doktor Nielsen 

Søndag, den 15. januar er der igen Doktor Nielsen. Det er vort dygtige team med Niels Præstiin, 

Vibeke Fisker, Rikke Bjerrum og Mette Rasmussen, der på dygtig vis leder Doktor Nielsen. Vibeke 

Fisker har lige udsendt en ny ajourført liste, hvor der mangler et par håndfulde hjælpere. Skriv jer 

endelig på, så vi kan få succes med doktor Nielsen endnu en gang. 

Cross på hjemmebane 

Lørdag den 25/2 er Per Glassau stævneleder på Cross, når vi har hjemmebane i runde 6. Per har 

udarbejdet en hjælperliste, som er på opslagstavlen i klubhuset. Her skal der bruges færre 

hjælpere end til vore øvrige løb, da der løbes på en 2,5 km rundstrækning i skoven vest for 

Helligkildevej.  

Glædelig jul og godt nytår 

Ove Lausten 

Formand, Vejle IF 

 



 

 

 


