Referat fra ordinær Generalforsamling i VFI

24. feb. 2016

Punkt 1. Valg af dirigent: Keld Sørensen
Rettidig indkaldelse til Generalforsamlingen
Antal stemmeberettigede: 23 af 31 fremmødte (4 fuldmagter) totalt 27
Stemmetællere: Klaus Mikkelsen
Punkt 2. Formandens beretning v/Lars Hansen
Blandt de positive ting er først og fremmest en medlemsfremgang, og de mange aktiviteter som er blevet
afviklet. Desværre indeholdt 2015 / 2016 også en forværring af ’samarbejdet’ mellem enkelte medlemmer
og bestyrelsen.
Udvalgsberetninger:
Alle fremlagte beretninger blev modtaget med klap og smil.
Regnskab 2015 v/Kenneth Nielsen
Årets resultat blev på 22.656 på trods af ekstraordinære udgifter på 40.462. Banken indeholder fortsat et
flot beløb på 452.220
Revisionerne havde i år udarbejdet en erklæring, som i hovedtræk påpegede følgende:


Manglende reaktion fra Bestyrelsen på forholdene i fodbold afdelingen bl.a. anvendelse af privat
Mobilepay konto samt manglende redegørelse for salg af pant.

Budget 2015 v/Kenneth Nielsen
Et budget med et underskud på 66.190 blev vedtagtet. Dog eks. Fodbolds input, da afdelingen stod overfor
at vælge nyt udvalg. Bag underskuddet ligger ekstraordinære investeringer på 91.650, som altså også blev
vedtaget.
Behandling af indkomne forslag:
Der var 2 forslag:
1) Behandling af Mogens Olsens eksklusion. Eftersom hverken Mogens eller forslagsstiller (Henrik
Stisen) var til stede, blev behandlingen ikke gennemført
2) Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2017, blev forelagt og Generalforsamlingen vurdere at
dette bare var en bestyrelsesbeslutning, som ikke kræver behandling af Generalforsamlingen

Valg:
Formand:

Lars Hansen ønskede ikke at genvalg, og i stedet blev Knud Damgaard valgt
som ny formand. Generalforsamlingen takkede Lars for de 4 år som han sad på
posten.

1 medlem til Bestyrelsen:

Som erstatning for Henrik Stisen, blev valgt Jesper Bendixen.

2 bestyrelsessuppleanter:

Mark Stæhr og Morten Brandenburg

1 revisor:

Keld Sørensen

1 revisorsuppleant:

Arthin Laursen

Eventuelt
Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger: Fodbold levere efterfølgende budget som mindst indeholder et 0 resultat
Festival optræder ikke i budget da VFI ikke ønsker denne økonomiske
afhængighed
Investeringer i 2016:

