Referat fra ordinær Generalforsamling i VFI

25. feb. 2015

Punkt 1. Valg af dirigent: Keld Sørensen
Rettidig indkaldelse til Generalforsamlingen
Antal stemmeberettigede: 36 af 38 fremmødte (53 fuldmagter) totalt 89
Stemmetællere: Morten og Knud
Punkt 2. Formandens beretning: Lars Hansen
Året gik i negativ retning siden sidste Generalforsamling.
Der skal igen skabes samling og en positiv ånd i Foreningen.
Knud fortæller om kommunens initiativer og samarbejdet mellem Lokalrådet og VFI.
Udvalgsberetninger:
Badminton: har afleveret skriftelig beretning
Fodbold: Henrik Stiensen – Fodbold gav overskud i 2014.
Fodbold Ungdom: Jens Rønne Pedersen – det går godt årgang 2006-2007. Der er ønske om at der startes op
med yngre spillere
Gymnastik: Mark Stæhr – et hjulet cykel er lagt ned. Både Gymnastik og Zumba går godt, men der bliver
problemer da lederne nu stopper da deres børn er blevet for gamle. Boldbabes er opstartet.
Petanque: Finn Bruun – har afleveret skriftelig beretning
Rugby: Kenneth Nielsen - har afleveret skriftelig beretning
Festival: Jette Krebs – tilmeldingsliste til Vejvagter er langt ud på Facebook med opstart fredag d. 26. og
slutter søndag 5. juli.
Regnskab 2014: Kenneth Nielsen
Et minus pga. store omkostninger ifm. med genopbygning af terrassen. Kr 419.000 i banken.
Budget 2015: Kenneth Nielsen
Hockey får selvstændigt regnskab i 2015. Budgettet er lavet meget konservativt og giver et underskud på
ca. kr 80.000. De ekstraordinære indtægter er ikke indregnet.
Der skal tilrettes kontingent for fodbold 8 mands, til et højere beløb.
Der stilles forslag om at man medtager ekstraordinære indtægter i budgettet fremover.
Der stilles spørgsmål til den budgetterede pris på containerløsningen.
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Budgettet er vedtaget, med en stemme imod.

Behandling af indkomne forslag:
Vedtægtsændringer der stemmes om behandlingen ifht. rettidig udsendelse . Forslagene trækkes tilbage og
fremlægges senere.

Valg:
Kasserer:

Kenneth Nielsen vælger ikke at genopstille, en lang diskussion
omkring kandidatur og støtte, udmunder i at Kenneth Nielsen
fortsætter. Knud melder sig som stødpude mellem Bestyrelse
og udvalg.

2 medlemmer til Bestyrelsen:

Et Bestyrelsesmedlem til 2 år og et Bestyrelsesmedlem for 1 år,
Jens Rønne Pedersen (2 år) og Henrik Stisen (1 år)

2 suppleanter:

Mark Stæhr og Morten Brandenburg

1 revisor:

Jeannie Olsen

1 revisorsuppleant:

ingen emner

Evt.
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