Referat: VFI Generalforsamling 2020
Formand Jan Themsen bød velkommen til medlemmerne og de af Bestyrelsen inviteret
gæster.

*1-2 Dirigent, stemmetæller og stemmeberettigede
Kjeld E. Sørensen valgt som dirigent/ordstyrer af generalforsamling.
Indkaldelse til Generalforsamling lovligt indkaldt, jfr. vedtægterne.
17 personer konstateret som værende stemmeberettiget.
Danny Wahl og Thomas Lindskov blev valgt som stemmetællere.
Referent: Jan Themsen

*3 Bestyrelsens beretning
Kære generalforsamling. Jeg vil gerne på mine og Bestyrelsens vegne, starte denne
beretning om 2019 med at sige tak, for samarbejdet mellem de forskellige afdelinger i VFI
igennem året, det være sig frivillige, trænere og ledere.
Uden jer ingen forening!
Jeg skal understrege, at jeg mener vi alle skal forsøge gøre vores indlæg korte, med tanke
på, at vi har et ”stort” program for i aften.

Aktiviteter
Som traditionen byder sig, skal vi skal gøre status over det snart forgange år og over vores
aktiviteter.
Vi har igen en mindre tilbagegang i medlemstallet, idet vi sidste år opgjorde medlemstallet
på samme tidspunkt til 250 medlemmer mod 208 i år. Dog skal det tilføjes, at vi har
formodet at fastholde vores budget samlet set, med et minus på kr. 146,00 i forhold til
sidste år.
Der kan være mange grunde til denne tilbagegang, men den største er nok, at vi mangler at
få gjort mange nye tilflyttere opmærksom på, de mange faciliteter som VFI har at byde på.
Men også vigtigheden af de enkelte udvalg gør opmærksom på deres eksistens.

SOMMERFEST, FASTELAVNSFEST og JULETRÆSFEST
Der skal lyde en STOR tak til Camilla og Sofie for deres arrangement og indsats i at få de 2
traditioner ”i hus”. Uden jer ville det have været svært.
Specielt set i lyset af, at begge arr., har været en succes og til glæde for mange i VFI og Vor
Frue by…tak for det.
VFI 90år
Vi fejrede os selv med pølser, øl og vand samt rugby kamp.
Vi håber de mange gæster, såvel unge som ældre, synes det var et par gode timer, hvor
solen skinnede, selvom flaget var ”forsinket” på dagen.
BANKO
Jeg ved godt, at de enkelte afdelinger selv vil fortælle om diverse aktiviteter, men
Bestyrelsen og jeg, vil dog gerne nævne den succes som badminton afdelingen fik stablet
på benene i form af bankospil… flot flot med mere en 100 deltagere begge gange.
SOGNEGÅRDEN
Bestyrelsen havde gerne set Sognegården på VFI hænder, da dette ville give VFI nye
muligheder på den lange bane. Dette lykkedes så ikke, men vi var medvirkende til at
Sognegården kom på ”lokale hænder” og dermed en situation, hvor et samarbejde er gjort
nemmere. Bl.a har VFI igen har fået lokale mulighed udover klubhuset.
BMX banen
Bestyrelsen har lavet aftale med Roskilde Kommune om etablering af græsareal på den gl
BMX bane. Således at den ikke bare står hen som en jordknold. Derudover er der aftalt at
kommunen vedligeholder arealet med græsslåning.
Hokus Krokus
Lidt af en milepæl er, at i efteråret 2019 stoppede vores Hokus Krokus hold. De havde
igennem mere en 15år stået for vedligeholdelsen af vores grønne områder omkring
klubhuset. VFI var vært ved en frokost, som tak for hjælpen.
Sikker på vi kommer tilbage til dette senere i aften, da Bestyrelsen har inviteret holdet
specielt til i aften. Men allerede nu, skal der lyde en stor tak for indsatsen igennem årene.

RF 2020
Da Kenneth fra Rugby igennem de sidste par år, har stået og arr., afviklingen af VFI arbejde i
forbindelse med RF, har valgt helt at stoppe i den forbindelse, vil Bestyrelsen gerne sige
ham stor tak for indsatsen, både som kasserer og som ”tovholder” vedr. VFI arr., med RF
Det betyder så også, at VFI nu selv skal stå for afviklingen af dette.
Bestyrelsen vil allerede her, opfordre alle afdelinger og medlemmer, såvel aktive som
passive at melde sig som frivillige.
Jan Themsen gjorde opmærksom på skriv til VFI medlemmer og borgere, samt ”stormøde
4/3-2020.

I den forbindelse gjorde Steen Steintz (Rugby) opmærksom på det var uheldigt at
Bestyrelsen udlagde at det var Rugby afd., skyld i ikke at kunne skaffe frivillige til VFI.
Steen understregede at man selvfølgelig ville samarbejde omkring hvervning af frivillige.
Jan Themsen understregede at dette bestemt ikke var hensigten, at ”hænge” Rugby ud, og
tilkendegav på Bestyrelsens vegne, at dette punkt ville blive fjernet, inden rundsending af
samme.

Tak for ordet
Jan

*4 Udvalgenes beretninger (ved udvalgsformændene)
Badminton
Færre medlemmer en 2019.
30 deltagere ved Klubmesterskaberne 2019.
Klubmestre 2019:
Dame Double A række: Jette Krebs og Maiken Brandenborg
Herre double B række: Finn Mortensen og Peter Kristiansen
Herre double A række: Morten Brandenborg og Jan Themsen
Mix double: Jette Krebs og Morten Brandenborg
Klubmesterskab 2020, dato: 28/3-2020
Tak til sponsorer for støtten i forbindelse med klubmesterskab.
Stævnedeltagelse: Roskilde Hallerne, Knebel. Alle leverede flotte resultater.
DGI Hold: 1 Mix hold og 1 Herre hold. Ligger henholdsvis på 4 og 3 pladsen.
Stor tak for at gennemførelse og planlægning til: Jette Krebs, Jeannie Olsen, Maiken
Brandenborg og Morten Brandenborg, Danny Wahl fra Sognegården og Torben Brandenborg.
Ungdom har pt. 20 spiller.
Træner Jette Krebs som træner og Jesper Hvid og Morten Brandenborg som hjælpetrænere.
Udvalg: Jette Krebs, Jeannie Olsen, Thomas Hansen og Klaus Mikkelsen.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer: Morten Brandenborg og Jan Themsen, grundet deres
Bestyrelsesarbejde.
Modtog 2 fl. Vin pr. person som tak.

Fodbold
Nicklas Fallesen fortalte om forsøg på etablering af fodbold i 2019, såvel ude- som
indendørs.
Lige nu 10-12 spillere med småbørn, som spiller i Sognegården. Håber på mulighed for
udendørs bold, når sæson starter.
Opstart af herrehold 7-8 i foråret. Med henblik på at spille turnering.

E Sport
Er ikke som nævnt på Generalforsamlingen i 2019, blevet etableret.
Jan Themsen, nævnte at Bestyrelsen havde satset på at kunne bruge Sognegården, da de har
Internet kapaciteten som VFI klubhus ikke har, hvis VFI havde forpagtet Sognegården.
Steen Steintz (midlertidig formand fra Rugby, stopper efter Generalforsamling 2020), fortalt
om udfordringerne ved opstart af E Sport, da han har erfaring med samme.
Steen mente ikke det var sandsynligt det kunne lykkes, da Roskilde har en stor E sport klub,
med alle faciliteter. Desuden dyrt at starte op og ikke noget med Internet kapaciteten af
gøre.

Gymnastik
Medlems tilbagegang i forhold til 2019.
Gennemgang af de enkelte hold:
Troldeungerne (3-6år) populært hold.
Blefræserne ingen instruktør, så ikke noget hold pt.
Børneholdet: --””-Cross Fit: Ikke så mange medlemmer, kun 5 i sommersæsonen, så hold i bero. Vil prøve
udendørshold til sommer.
Kvindehold: Et godt og sjovt hold.
”Drop-In” hold: Prøv gymnastik uden medlemskab, kom når du kan. Få har benyttet
muligheden.
Overordnet en positiv sæson.
2020 plan:
Etablering af dansehold for år.6+.
Småbørns gymnastik.

Familie løb.
Effektiv træning for kvinder.
Stor tilslutning til diverse arrangementer (Sommerfest, Juletræ, Fastelavn osv.) op mod 130
deltagere.

Petanque
15 medlemmer. 1 mindre i forhold til 2019.
Baner renoveret for nogle år siden, men underlaget er dårligt.
Derfor ønskes en ny. Budget kr. 25.000,00.
Deltager i DGI turnering m/ 4 spillere.
Lokalturnering med Osted, Havdrup og Vor Frue m/ 7 spillere.
Klubmesterskab, ren hygge med frokost og spil.
Klubmester 2019: Kjeld Sørensen.
Fastholdelse af kontingent på kr. 300,00.

Hockey
Lavet businesscase vedr. finansiering af bander
Opstart af lørdagshold ingen succes.
16 spillere fordelt på 2 hold.

Rugby
Positivt år for Rugby afd.:
Udvikling forløber godt og efter planen.
3 nye medlemmer.
Etablering af kvindehold.
Træning med DK-landshold og DK Master
DRU-stævne for 14 år, her blev rugby nr.3
Turnering i Berlin.
3 spillere på U19 landsholdet.
55 sæt nyt spillertøj.
10 sæson med Rugby i VFI-regi som byder på tur til England.

Rugby afdelingen fremsatte ønske om flytning af jagtårnet, så det kunne bruges til
videooptagelse og samtidig at vandhane blev rykket tættere på banen.
Træning foregår pt., på kunstbanerne i Rådmandshaven indtil banen i VFI åbnes for
sæsonen.
Dialog med Roskilde Kommune om nye mål og om opvisning ved Vikingeskibshallen.

RF2020
Jan Themsen pointerede igen vigtigheden af, at alle bakkede op om arbejdet med RF.
Økonomisk tilskud til VFI.
Håber på et godt samarbejde med Rugby afd., og støtteforeningen.

Klubhus v/ Jeannie Olsen
Konstateret rotter, Kommunen er orienteret. Ønske om at Bestyrelsen udarbejder en holdbar
plan.
Der har manglet oprydning ifb., med nogle aktiviteter / udlån, hvor der har været madrester
på væggene.
Gasfyr har igen været itu/”nede”. Skal snart skiftes, som er en udgift Kommunen skal
pålægges.

*5 Det reviderede regnskab fremlægges
Da kasserer Kenneth Nielsen ikke var tilstede, gennemgik VFI revisorer Jeannie Olsen og
Kjeld Sørensen det samlede resultat kort.
Kassen stemmer.
RF ikke i budget, grundet ”faren” for underskud.
VFI bruger ”ikke los” af sine midler.
Palle fra Hokus Krokus undrede sig over manglende regnskab og manglende udskrift af
samme.
Generalforsamlingen ønskede dette taget til referat.

*6 Målsætninger/planer for 2020/21
Medlemstilgang
Bestyrelsen ønsker at hæve antallet af nye medlemmer, såvel gamle som unge.
Vigtigt at ”ramme” nye borgere og deres familier.
Dette bør være realistisk, dels med tanke på en del nye tilflyttere, men også ved at
Bestyrelsen i samarbejde med de enkelte afdelinger, får profileret/markedsført VFI som en
forening med mange muligheder, sportslige som sociale.
Esport
Her arbejder bestyrelsen videre med, at kunne få etableret et hold. Målsætningen var 2019,
men det lykkedes desværre ikke. Steen Steintz’s (Rugby) tidligere kommentar om, at det ville
blive svært at etablerer E-sport, vil Bestyrelsen tage til efterretning.
Rugby
Spændende indlæg fra Steen Steintz, som VFI glæder sig til at følge og forhåbentlig kan
være med til at ”løfte”.
RF 2020
Vi kommer til at intensiverer indsatsen for at skaffe frivillige til ”jobbet” vedr. RF2020.
Bestyrelsen har haft dialog med RF siden vinter 2019 omkring dette samarbejde og forventer
at allerede om 7-14 dage, at søsætte vores plan for samme.
Dog vil det kræve en ekstra indsats fra alle, dette såvel VFI’s afdelinger, med undtagelse af
Rugby, går vi ud fra, da de selv via deres støtteforening, selv er frivillig på RF202 altså
”udenom VFI. Men også de der bor lokalt i Vor Frue, skal vi have til at bakke op om dette
arbejde, da det jo er medvirkende til at ”løfte” økonomien i VFI.
Bestyrelsen har udarbejdet en plan for opgaven og vi starter d. 1/3-2020, med tilmelding via
www.vfifestival.dk. Her vil der også, sammen med Facebook osv., løbende blive lagt diverse
informationer op.
Der indkaldes til ”stormøde” onsdag d. 4/3-2020 kl. 19-21 her i klubhuset.
Gælder sig til samarbejdet med Rugby.
Petanque
Efter ønske fra petanque vil vi arbejde for, at få etableret nye eller total renoveret banerne,
da disse er slidte og virkelig trænger. Dette i tæt samarbejde med Roskilde Kommune,
forstået på den måde, at evt., kunne udnytte BMX banen eller andre alternativer.
Traditionen tro
Vil vi igen støtte og bakke op om afholdelse af såvel fastelavnsfest, sommerfest og ikke
mindst juletræsfest.

*7 Budget for kommende år fremlægges til
godkendelse
Afdelingerne
Kun Petanque der har indleveret.
Gymnastik undrede sig over der ikke, som hidtil var sendt besked om indlevering af
budgetter.
Generalforsamlingen
Da der som nævnt ingen budgetter var indkommet, blev Bestyrelsen pålagt at udarbejde
budgettal inde 3 uger, med henblik på godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling.

*8 Behandling af indkommende forslag, heruden
forslag til vedtægtsændringer
Generalforsamlingen besluttede, at behandle de indkommende forsalg som 4 selvstændige
punkter. Nedenstående er nævnt vedtægtsændringer og resultatet af afstemningen.
Punkt 1) Forslag fra Kenneth Nielsen: VEDTAGET
§ 4 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og er for foreningens
medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel primært ved
fremsendelse af e-mail til det enkelte medlem. Sekundært ved opslag på sociale medier, samt fysisk opslag i
Vor Frue.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Fastlæggelse af antal stemmeberettigede
3) Bestyrelsens beretning
4) Udvalgenes beretninger
5) Det reviderede regnskab fremlægges
6) Præsentation af planerne for det kommende år
7) Budget for kommende år fremlægges til godkendelse
8) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer
9) Valg af formand på lige år og kasserer på ulige år
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
11) Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant
12) Eventuelt
Stemmeret har ethvert aktivt medlem, som er fyldt 14 år. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. For at
modtage valg til bestyrelsen skal kandidaten være aktivt medlem, være fyldt 18 år samt juridisk myndig.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Se dog §.9 vedrørende
vedtægtsændringer.
Hvis skriftlig afstemning forlanges af bare ét medlem, skal dette ske.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 stemmeberettigede
medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 3 måneder efter begæringens fremsættelse og indkaldes
efter samme regler som ordinær generalforsamling

Punkt 2) Forslag fra Kenneth Nielsen: VEDTAGET
§ 3 MEDLEMSFORHOLD Som medlem kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens
vedtægter. Medlemskabet kan være enten som aktiv eller passiv.
Optagelse er gyldig når følgende betingelser er opfyldt:
• Kontingentet er indbetalt til foreningen. Medlemskab kan betales frem til den 15. januar i det efterfølgende
år.

• Når fødselsdato og adresse er fremsendt til VFI
• Medlemmet ikke har øvrig gæld over for foreningen
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Bestyrelsen kan ekskludere eller idømme karantæne til medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Et ekskluderet
medlem kan få sin eksklusion afprøvet ved førstkommende generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. En afprøvning
kræver en skriftlig motivation af et andet medlem, samt en mundtlig fremlæggelse på generalforsamlingen af samme medlem. Ved
evt. afstemning, gælder samme stemmeregler som ved vedtægtsændringer.

Punkt 3) Morten Brandenborg & Jan Themsen: FORKASTET
§ 5 BESTYRELSEN Foreningens bestyrelse består af formand samt 1 bestyrelsesmedlem, fra hver af de til enhver
tid udøvende og aktive udvalg.
Alle valg gælder for 2 år, genvalg er muligt.
Formanden og 50% af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og 50% af bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige
år.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
For bestyrelsen vælges 1 suppleanter for hvert udøvende og aktive udvalg 1 år.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes
foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med eventuel næstformand og sekretær, og nedsætter de for arbejdet nødvendige ad hoc-udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Punkt 4) Morten Brandenborg: FORKASTET
§ 6 UDVALG Til at bistå bestyrelsen i det praktiske arbejde vælges hvert år af udøverne i de forskellige
idrætsgrene et udvalg for hver idrætsgren. Sammensætningen af udvalget for det kommende år indstilles
over for bestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetlægning. Alle valg gælder for 1 år. Bestyrelsen
godkender udvalgene. Alle udvalg er til enhver tid ansvarlige overfor og underlagt bestyrelsen.
Hvis de enkelte udvalg vil oprette en støtteforening til de enkelte afdelinger, vil disse støtteforeninger underlægges VFI og støtten
vil deraf gå til hele foreningen og ikke den enkelte afdeling. Dette i tanken om ligeværd, lige fordeling og hjælp til eventuelle
trængte afdelinger.

Da der som nævnt ingen budgetter var indkommet, blev Bestyrelsen pålagt at udarbejde
budgettal inde 3 uger, med henblik på godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling.

*9 Valg af formand på lige år og kasserer på ulige år
Jan Themsen genopstillede som formand: VALGT
Steen Steintz, spurgte om Jan Themsen var aktiv eller passiv medlem, jfr. de nye vedtaget
vedtægter og ville have spørgsmålet taget til referat.
Jan Themsen sagde at trods skades pause i foråret 2019, var han af den opfattelse at være
aktivt medlem. Udvalgsformand Klaus Mikkelsen tilkendegav, at Jan Themsen var aktivt
medlem.
Jesper Bendix som kasserer: VALGT

*10 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Nicklas Fallesen og Thomas Bagge stillede op til bestyrelsen.
Begge fortalte kort om dem selv.
Thomas Bagge som bestyrelsesmedlem for 1 år: VALGT
Nicklas Fallesen som bestyrelsesmedlem for 2 år: VALGT
Camilla Baymler som suppleant: VALGT
Thomas Lindskov som suppleant: VALGT

*11 Valg af 1 revisor samt revionssuppleant
Kjeld E Sørensen som revisor: VALGT
Poul Graa som suppleant: VALGT

*12 Eventuelt
Danny Wahl fortalte kort om Sognegården
Generelt om løst og fast.
Bestyrelsens udnævnelse af Hokus Krokus holdet, som nyt æresmedlem:
Inga og Arthin Laursen
Kirsten og Palle Larsen
Anne og Esben Nielsen
Lilly og Svend Erik Hansen
Herefter takkede såvel dirigent Kjeld E Sørensen og formand Jan Themsen,
for god ro og orden.

