Referat fra ordinær Generalforsamling i VFI

27. feb. 2018

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Klaus Mikkelsen blev dirigent i Kjelds fravær.
Christian Bødker og Jeannie blev stemmetællere.
20 var fremmødt hvoraf 3 ikke var stemmeberettigede.
Generalforsamlingen blev godkendt som lovligt varslet ifølge vedtægterne.

Punkt 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Lars Hansen fremlagde bestyrelsens beretning.
Der blev kommenteret på valget af Rugby som Roskilde Festival 18 ansvarlige. Flere medlemmer havde ikke
fået information omkring udbuddet af RF18 til afdelingerne.
Der var utilfredshed med at rugby stod til at løbe med et eventuelt overskud, og det blev diskuteret
hvordan opgaven kunne defineres fremadrettet. Rugby var åbne overfor en genovervejelse af
opgavefordelingen og beskrivelsen.

Punkt 3. Udvalgene aflægger beretning
Beretninger som vanligt.
8-mands blev kastet ud i det, pga. manglende information, men det gik fint og altid dejligt med nye
ansigter. Sigter efter et 11-mandshold hvis spillerne kan skaffes.
Niels Pedersen fortalte at der med al sandsynlighed ikke bliver et 11-mandshold fra den etablerede stamme
af seniorspillere.
Petanque havde forhåndsindgivet beretningen på skrift, som blev præsenteret af Lars Hansen. Fremover vil
Kjeld E. Sørensen være kontaktperson for udvalget fremover, da Finn er trådt tilbage som formand og har
meldt sig ud af foreningen.
På klubhusdriftens vegne anmodede Jeannie om at rugby og fodbold får tømt boldrummet, da der fortsat
er store problemer med rotter i forbindelse med klubhuset. Rotterne har kostet dyrt i skadede objekter i
forbindelse med klubhuset.
Hokus Krokus fortsætter i 2018, til stor glæde for alle der benytter klubhuset.

Punkt 4. Revideret regnskab
Kenneth Nielsen præsenterede det reviderede regnskab for 2017.
8-mands efterspurgte større gennemskuelighed over hvad kontingentpengene går til.
Jeannie Olsen appellerede til at bestyrelsen udviser større ansvarlighed overfor ekstraordinære udgifter,
specielt i lyset af de faldende indtægter fra frivilligt arbejde. Og også organiserer eventuelle yderligere
indtægter i bedre tid, så et frivilligt mandskab kan mobiliseres i god tid.
Lars redegjorde for bestyrelsens valg, men udviste ellers enighed i Jeannies kommentarer.

Punkt 5. Godkendelse af budget
Kenneth præsenterede budgetterne for 2018, og indledte med en introduktion omkring hvordan
situationen kunne komme til at udvikle sig i 2018.
Budgettet for 2018 blev vedtaget.

Pause
Grundet den fremskredne tid forlod flere medlemmer generalforsamlingen i pausen. 10 var tilbage hvoraf
de 9 var stemmeberettigede.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag
3 indkomne forslag omkring vedtægtsændringer fra bestyrelsen, og 2 indkomne forslag fra Allan Bolinder.
Kenneth præsenterede forslagene til vedtægtsændringer enkeltvist, efterfulgt af afstemning inden
præsentation af den næste.
§3 blev vedtaget med 7 ud af 9 stemmer.
§4 blev vedtaget med 8 ud af 9 stemmer.
§7 blev vedtaget med 8 ud af 9 stemmer.
Forslagene fra Allan blev præsenteret og diskuteret. Forslagene blev indleveret samlet, og der blev derfor
stemt om dem samlet.
Forslaget blev ikke vedtaget med kun 3 stemmer ud af 9.

Punkt 7. Valg af formand
Lars modtog ikke genvalg, helt ifølge aftalen fra sidste generalforsamling hvor han accepterede et enkelt års
virke som formand for idrætsforeningen.

Der blev spurgt til andre potentielle emner, men der fandtes ingen. Det blev besluttet at bestyrelsen
konstitueres og derefter finder en formand, som udnævnes ved en ekstraordinær generalforsamling inden
27. Maj 2018. Dette skal ske i henhold til foreningens vedtægter.

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mark var på valg, og modtog genvalg. Jens Post stillede også op som kandidat til en bestyrelsespost.
Bestyrelsen, og kandidaterne trak sig 5 minutter for at diskutere løsningsmodeller, ifølge aftale med den
resterende generalforsamling.
Resultatet blev et forslag om ikke at afholde kampvalg mellem de to kandidater, men derimod vælge begge
ind i den periode hvor der skal findes en ny formand. Ved den ekstraordinære generalforsamling vil den
ene af de to valgte træde ud igen, hvis en udefrakommende formand findes. Forslaget blev diskuteret. Det
blev vurderet at det ville være en vedtægtsstridig konstruktion.
Konklusionen blev derfor at Jens trak sig og Mark blev valgt som bestyrelsesmedlem. 9 ud af 9 stemte for
dette.

Punkt 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Jens Post stillede op som suppleant, og det gjorde Klaus Mikkelsen ligeledes. Begge blev stemt ind med 9
ud af 9 stemmer.

Punkt 10. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant
Jeannie Olsen modtog genvalg, og blev stemt ind med 9 ud af 9 stemmer. Arthin blev ligeledes stemt ind
som revisorsuppleant med 9 ud af 9 stemmer.

Punkt 11. Eventuelt
Lars Hansen afsluttede en maraton-aften med en afsluttende bemærkning. Igennem adskillige år har
Jeannie håndteret utallige hverv i foreningsregi og haft mange kasketter på. Lars gennemgik nogle af de
mange aktiviteter Jeannie har været involveret i gennem tiderne. Det blev nævnt at Preben ligeledes har
været et enormt aktiv i disse gerninger, og derfor vil VFIs bestyrelse gerne udnævne Jeannie og Preben til
henholdsvis 6. og 7. æresmedlem i VFI.
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