Generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:29

Referat fra generalforsamlingen afholdt tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:29 i klubhuset
Agenda jf. vedtægterne
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Valg af dirigent og stemmetællere
Fastlæggelse af antal stemmeberettigede
Bestyrelsens beretning
Udvalgenes beretninger
Det reviderede regnskab fremlægges
Præsentation af planerne for det kommende år
Budget for kommende år fremlægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer
Valg af formand på lige år og kasserer på ulige år
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant
Eventuelt

Vedr. punkt 1
Kjeld Sørensen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamling var varslet i overensstemmelse med
vedtægterne. Som stemmetællere blev Klaus Mikkelsen og Palle Larsen blev valgt som stemmetællere.
Vedr. punkt 2
Der var 12 stemmeberettigede til stede.
Vedr. punkt 3
Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Vedr. punkt 4
Gennemgang af udvalgenes beretninger. Fremsendte beretninger er vedlagt som bilag.
Opmærksomheden skal henledes på følgende:
•
•

Hokus Krokus indstiller deres arbejder med udgangen af 2019 sæsonen.
At badminton, gymnastik og hockey alle forventer at udvide deres aktiviteter, og derfor vil der snarest blive indkaldt
til planlægningsmøde

Vedr. punkt 5
Regnskabet blev fremlagt. Årets resultat blev på 36,904,47 Antallet af medlemmer faldt med 50 til 250. Øvrige konklusioner
bag regnskabet var 100% bemanding under festivalen, massivt underskud på sommerfesten og en tilbageholdenhed på
ekstraordinære udgifter.
Vedr. punkt 6
Blev præsenteret som en del af bestyrelsens beretning
Vedr. punkt 7
Selvom budgettet indeholder medlemsfremgang til 322, forventes et underskud på 26.605 hvor indtægter fra festivalen ikke
er indregnet. På trods af usikkerheden omkring antal medlemmer, resultat fra festivalen samt fraværet af budget til
udviklingsidéerne, blev budgettet vedtaget.
Vedr. punkt 8
Ingen indkomne forslag
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Vedr. punkt 9
Kenneth Nielsen blev genvalgt til kasserer
Vedr. punkt 10
Morten Brandenborg blev genvalgt til bestyrelsen frem til 2021.Bestyrelsen består herefter af Jan Themsen (2020), Jens
Post (2020) og Morten Brandenborg (2021)
Jesper Pedersen blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Vedr. punkt 11
Kjeld Sørensen blev genvalgt frem til 2021. Revisionen består herefter af Kjeld Sørensen og Jeannie Olsen. Arthing
Laurensen er suppleant.
Vedr. punkt 12
Orientering om Alex Bonde’s ønske om at blive genoptaget i Vor Frue If
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Bestyrelsens beretning
’Formandens beretning
Kære generalforsamling. Jeg vil gerne starte denne generalforsamling om 2018 med endnu engang at sige tak for valget
som formand for VFI på den ekstraordinære generalforsamling 16/5 2018
Så vil jeg gerne takke alle de frivillige, trænere og ledere, der sammen har fået hverdagen til at fungere og som binder vores
aktiviteter sammen. I fortjener alle et stort skulderklap.
Uden jer ingen forening!
Jeg skal understrege, at jeg mener vi alle skal forsøge gøre vores indlæg korte, men det kan være min beretning bryder
dette.
Håber I har forståelse for samme.
Aktiviteter (slide 1)
Vi skal gøre status over forenings året og over vores aktiviteter.
Vi har en mindre tilbagegang i medlemstallet, idet vi sidste år opgjorde medlemstallet på samme tidspunkt til 300 mod 250 i
år.
Tilbagegangen har sin største forklaring i, at vores senior fodbold og ungdomsfodbold i alt ca. 50 medlemmer, har valgt
andre græsgange.
FODBOLD.
UNGDOM: Det skal ses i lyset af, at KFUM/FCR har etableret elitecenter i Roskilde, samtidig med at skolens ældste klasser
er flyttet og en naturlig fragang er fremkommet herfra.
(klassekammerater osv.)
SENIOR: Her forlod de sidste seniorspillere klubben og det er desværre ikke lykkedes at få disse spillere på banen igen.
Bestyrelsen omdelte 10 md 2018, ”skiv” til alle i Vor Frue, som beskrev fodbolds situationen, og derigennem indkaldte til
møde.
Vi fik på dette møde etableret en børnefodbold afd., og et større seniorhold.
Seniorholdet gjorde et super forsøg på at holde fast, men måtte kaste håndklædet i ringen. Børnefodbolden har holdt fast og
der virker som om, at dette ”holder vand”.
På baggrund af dette, har bestyrelsen besluttet at sætte senior og ungdomsfodbold på lavt blus, da vi herefter er gået i gang
med at profilere / satse på andre aktiviteter, for at fastholde og tilvejebringe medlemmer til VFI.
HOCKEY
Vi har valgt at støtte hockey afdelingen med tilskud til indkøb af bander, som vil gøre det mere attraktivt at dyrke hockey i
VFI, samtidig har det tilvejebragt yderlige mulighed for at tiltrække såvel sponsorer, som medlemstilgang.
ØVRIGE
Vi har blandt andet investeret i nye redskaber til brug for gymnastik og fitness.
Støtte badminton ved motionist turnering i Ebeltoft
Sidste men ikke mindst vil og har vi forsøgt vil fastholde aktivitetsniveauet og derved holde ”gryden i kog” i samarbejde med
afdelingerne, for at fastholde vores medlemmer, men også gøre det attraktivt for nye medlemmer at melde sig ind i VFI.
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EKSTERNE
Sommerfesten var i 2018 mindre besøgt og gav et underskud, men bestyrelsen forsøger, at fastholde denne. Da 2018
karambolerede med andre aktiviteter på samme dato.
Traditionen tro blev der afholdt juletræsfest, er som altid et vellykket arrangement for alle aldre i Vor Frue.
Fastelavnsfesten er i skrivende stund forsøgt etableret og forventer at denne løber af stablen, til frygt for byens mange katte.
Lykkes det ikke i 2019, vil vi selvfølgelig arbejde på at dette arr. afholdes i 2020 hvis muligt.
HJEMMESIDE
Sidst, men ikke mindst, så er vores nye hjemmeside klar og lagt online på www.vorfrueif.dk Præsentere forhåbentligt VFI.
På en mere indbydende måde, samt nemmere at finde diverse information og derigennem også nyheder vedr. VFI.
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Målsætninger for 2019(slide 2)
MÅLSÆTNING: ESPORT, RUGBY, SOGNEGÅRDEN, VFI AREALER
Bestyrelsen har valgt i en naturlig forlængelse af nedgangen i fodbold afd. at gå andre veje, for at få VFI synlig på
landkortet, dette indebærer udvidelse af Rugby afdelingen og samtidig etableringen af Esport.
Esport arbejder bestyrelsen med, at kunne få online ultimo 2019. Her tilsigtes det at tilbyde byens mange unge et tilbud om
at lære Esport, da vi er i gang med at undersøge mulighederne for at kunne koble en frivillige tovholder på, som er i stand til
både at lærer fra sig og gøre det spændende. Vi har allerede en dialog med DGI omkring udformningen og etableringen af
samme.
Rugby, da rugby afdelingen i en del år, har afholdt juniorstævne i Darup for mere end 300 spiller, både drenge og piger,
samt gæsteoptræden i form af landshold og såvel kvinde. Mandlige landsholdsspillere, arbejder bestyrelsen nu med plan
om etablering af rugby elitecenter.
Elitecenteret skal samle rugby spillere op fra hele Sjælland, med med gro bund i hele Roskilde kommune. Vi har allerede
indledt dialog med Roskilde kommune omkring etablering af ”plan 2019-2021” og dialogen er i MEGET positiv ånd.
Bestyrelsen forventer at 2019f, vil afstedkomme komplet projektbeskrivelse, således at vi kan søsætte dette og få det sikkert
i havn senest 2021. Det er et ambitiøst projekt, med en målsætning om flere medlemmer, stor aktivitet i Vor Frue for alle,
velvidende at vi kommer til at bruge alle frivillige kompetencer for at det skal lykkes.
Dette er en gylden mulighed for på den lange bane, at fastholde VFI som en kompetent udbyder af mangfoldigheden og
IKKE kun en enkelt eller 2 sportsgrene.
Sognegården, i forlængelse af ovenstående, er vi i dialog med Roskilde Kommune om delvist eller 100% at overtage
Sognegården, som vil betyde at vi fralægger os brugen af nuværende klubhus mod at kunne benytte Sognegården i stedet.
Med udgangspunkt i at rammerne vil stadigvæk være Roskilde Kommunes, da de ejer bygningen, altså et direkte bytte på
samme betingelser.
Det vil give os de rigtige rammer og meget bedre udnyttelse af de faciliteter som Sognegården har at byde på i forhold til os.
Blandt andet.:
Flere lokaler til brug for diverse aktiviteter
Udnyttelse af lokaler til hallens brugere, bare det at have et lokale hvor man kan samles
Udnyttelse af køkkenfaciliteterne
Mulighed for bad / morgenmad ved RF
Badefaciliteter for alle
Osv.
Vi forventer at have et beslutningsgrundlag primo 2019.
VFI arealer, planering og udnyttelse af ”BMX banen, da Roskile Kommune har benyttet denne til dumping af jord, fra
udvidelsen af RF2018.
Græs til brug for junior fodbold og rugby.
Skolen boldbane, har vi fået tilsagn om råderet over tillige.
Petanque og evt. udvidelse / renovering er bl.a. med i disse tanker, hvis ønsket foreligger.
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Økonomi (slide 4)
Økonomi
Da jeg har brugt en del energi i min beretning vedr. bestyrelsens aktiviteter, vil jeg lade Kenneth vores bestyrelsesmedlem
og kassere gennemgå regnskabet / økonomien.
Dog vil jeg gerne knytte den kommentar, at det er super godt at vi i 2018. fastholdt og formåede trods mindre frivillige folk fra
Vor Frue, at holde fast i vores samarbejde med RF.
Det har været medvirkende til, at vi i 2018 har fået et mindre, men dog et overskud.
HUSK nu at tilmelde jer som frivillige til RF2019…det betyder økonomi, samt er medvirkende til at Vor Frue I et vist omfang
selv kan bestemme hvordan Vor Frue skal se ”ud” under RF.
Afslutningsvis
Jeg vil gerne sige tak til alle fremmødte i aften og tak til alle for tålmodigt, at have lagt øre til min beretning, dog lang men
meget indholdsrig… når jeg nu selv skal sige det.
Stor tak til resten af bestyrelsen for godt samarbejde og teamwork.
Det har og er en rigtig stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Et stort tak for samarbejdet til alle trænere, frivillige ledere, forældre og andre, der tager del af ansvaret.
Tilbage er der kun at håbe, at 2019 byder på endnu flere spændende oplevelser her i idrætsforeningen.
Tak for ordet
Jan
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Badmintons beretning
SENIOR
Der er fortsat gang i badminton afd. Vi er blevet en anelse færre medlemmer i afdelingen, men der er også kommet nye til.
Rart at vi stadig kan trække nye til.
Fælles Træning kører vi fortsat om torsdagen, hvor vores medlemmer, kan komme og spille mod andre end de plejer. Der er
omkring 6 til 8 spillere.
Den 17. marts 2018 blev det årlige klubmesterskab afviklet. Alle 32 deltagere havde en god dag. Efter en lang og slidsom
dag, fik vi kåret årets klubmestre som blev:
Herrer double A Række: Klub mestrene blev Jesper Hvid & Morten Brandenborg
Herrer double B række: Nick Macardie & John Kristensen
Mix double A Række: Jette Krebs & Morten Brandenborg
Det var igen i år overvældende, hvad der var blevet sponseret af præmier.
Der var igen en præmie til hver af samtlige deltagere
Vi må sige stort tak til alle sponsorerne. Tak for støtten også tak til de medlemmer der har været aktive med kontakten til
sponsorerne.
Efter et veloverstået klubmesterskab var der fællesspisning/afterparty i klubhuset Susi og Thomas havde kokkereret og
tilberedt et lækkeret måltid
Ved aftenspisningen blev der uddelt en vandre pokal.
Årets fighter: Et Fad sponseret af ThemCom IT gik tiil Mogens Ellebæk & Jette Krebs
Næste klubmesterskab afholdes i Sognegården lørdag d. 30. marts 2019 kl. 13:00. sæt allerede nu kryds i kalenderen. Susi,
Thomas vil stå for det kulinariske indslag, og der er nu vi skal til at finde sponsorer til selv samme klubmesterskab.
I den første weekend i Januar havde vi samlet en minibus med 8 spillere, som kørte til Ebeltoft og var med i et Motionist
stævne hvor 250 spillere deltog. Vi fik nogle flotte placeringer, og Jette & Maiken vandt dame doublen godt gået. Vi fik
tilskud til transporten fra Bestyrelsen, og det takker vi mange gange for.
DGI Midtsjælland turneringen 2016/17:
I senior/motionsrækken havde vi tilmeldt 2 turneringshold i DGI turneringen, 1 motionisthold, 4 Herre og 4 Damer, som blev
nr. 4 ud af 8.
Et herrehold som blev nr. 3 af 7.
I efteråret har vi tilmeldt 3 hold, 1 motionist hold og 2 herrehold
Status lige nu er:
Motionist – Serie 2 ligger på en 5 plads ud af 8 hold.
Herre holdende ligger på en 2. og 5. plads ud af 8 hold.
SALG AF BOLDE:
Vi sælger stadig bolde, som vi køber hos Ketcher Experten. Prisen er 180,- kr. pr. rør
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UNGDOM
I 2018 sæson stoppede Alexander & Jonathan Juul som har trænet vores ungdomsspillere. Så det er Jette der træner
ungdommen i år, og vi håber at finde en ny træner her i efteråret
Jette har omkring 16 børn, så der er et fald i ungdommen.
Dog har Jette Krebs fået lidt hjælp af Morten Brandenborg, og Jesper Hvid når Jette var forhindret.
Der har igen været juleafslutning i klubhuset, og her havde Jette lavet de lækreste flæskestegssandwich igen, en god
tradition 😊
MEDLEMMER
Medlemstal: 88 voksne medlemmer, nogle spillere betaler for 2 baner, en enkelt 3 baner
Vi har 16 børn som træner hos Jette
UDVALGET
Vi har i det fortløbne år været 5 medlemmer i udvalget,
Jette Krebs – Jeannie Olsen – Morten Brandenborg – Jan Themsen og Klaus Mikkelsen
Alle nævnte vil gerne fortsætte i badmintonudvalget
På Badmintonsudvalgets spillermøde mandag den 28. januar 2019, blev udvalget genvalgt, som består af Klaus Mikkelsen
(formand), Jette Krebs (ungdomsformand) Jeannie Olsen, Morten Brandenborg og Jan Themsen
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Fodbolds beretning
Ingen deltagelse på generalforsamlingen.
Hockeys beretning
Ikke så meget nyt fra, udover at Hockey for første gang har deltaget i et motionsstævne. I rækken for øvede blev holdet nr. 5
ud af 10.
Deltagelsen i stævnet har motiveret os til mere og bedre hockey. Derfor er bander blevet indkøbt, og vi arbejder på at få et
3. hold op at stå.
Gymnastiks beretning
Årets beretning – Gymnastik sæson 2018/19
Ungdom: pænt resultat. Vi har holdt samme medlemsantal som fra 2017/18. Vi havde dog budgetteret med lidt flere
medlemmer, men desværre kunne vi ikke finde en ny instruktør til danseholdet til børn fra 6 år. Da det endelig lykkedes os,
havde alle fundet andre aktiviteter.
Vi valgte i stedet at udvide Troldeungerne, så det nu er et hold fra 3-6 år, som betyder, at alle børnehavebørnene kan gå på
samme hold.
Senior: knap så pænt resultat. Inden sæsonstart valgte Anne Sofie at stoppe som instruktør. Ærgerligt, men fint med
fornyelse. Vi brugte meget energi på at finde på et alternativ, og heldigvis lykkedes det os til sidst at få Anders med på
holdet, som tilbyder Crossfit. Vi har hørt, at der er stor opbakning, men uheldigvis er tidspunktet ikke så godt for bl.a.
forældrene til børnene på holdet lige inden. Der er pt kun 4 betalende medlemmer, så det vil sige, at vi har et stort
underskud. Der er lavet en aftale med Rugby, som for tiden også træner med om tirsdagen.
Næste år
Ungdom: Vi satser på, at vi kan etablere et dansehold for børnene over 6 år. Vi ved desværre allerede nu, at vi også skal ud
og finde en ny instruktør til Blefræserne.
Senior: Vi planlægger at udvide crossfit allerede fra april til et helårs tilbud, og så håber vi på en attraktiv haltid til næste
sæson.
Vi har hørt, at en ny instruktør til et cirkeltræningshold er klar til september, og vi er ligeledes klar med en instruktør til et nyt
dame-mave-balle-lår-hold.
Vi glæder os til at tage i mod tidligere såvel som nye medlemmer 😊
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Rugbys beretning
Som sådan 2018 været et normalt år uden de større udsving.
Ungdommen er stabil omkring 20 medlemmer, og når en træner ønsker at drosle ned står andre klar til at tage over. Meget
glædeligt at medlemmerne generelt tager ansvar og stiller op til de forskellige opgaver. Ikke mindst var rugby spillerne
næsten 50% af de frivillige til årets festival!
Rugby har derfor i stor grad fokus på den kommende 2019 sæson:
•

Herre senior har taget ansvar for egen sæson, og valgt unionens ’tilbud’ fra. Til gengæld laver vi selv en bedre
turnering, med besøg i både Jylland og Sverige

•

Vi håber at 2019 bliver året hvor et kvindehold finder sig selv

•

Pga. vores mulighed med klubhus, så får vi besøg af det kvindelige og mandlige landshold i foråret

•

Da RUC er stedet som giver os nye medlemmer, så lægges en del af vores træning der

•

Sidst, vil rugby gerne arrangere en fælles VFI tur til landskampen Danmark vs. Østrig, som spilles i Kbh. den 27.
april.

•

Rugby spillere har allerede givet tilsagn om at bakke festivals arbejdet op igen. Ud over det almindelige vejvagt
arbejde, har rugby også budt ind på at stå for en rugby aktivitet under opvarmningsdagene.

Vi glæder os til en spændende sæson!
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Petanques beretning
Beretning om afdelingens virksomhed i 2018
(til Generalforsamlingen i Vor Frue Idrætsforening, tirsdag den 26. februar 2019)
Her ved indgangen til 2019 tæller afdelingen 16 medlemmer, hvilket er en nedgang på et medlem i forhold til forrige år.
Vores baner blev i 2017 gennemrenoveret, men de er fortsat meget bløde at spille på, og der har her i vinter ofte stået vand
på midten. Vi prøver at få jævnet ud igen og efterfølgende få dem vibreret, så håber vi, det bliver bedre.
Alternativt var på lidt længere sigt – hvis vi kunne skaffe nogle flere medlemmer – at få en ansøgning til kommunen med
henblik på, at få dem til at renovere (som de gør i andre kommuner), herunder måske en dræning af hele området.
Til tuneringerne arrangeret af DGI havde vi tilmeldt et i hold i kvartet og et hold i sekstetten, men måtte trække holdet i
sekstetten pga. manglende spillere. Selvom vi startede godt ud i kvartetten med vundne kampe, blev vi alligevel sidst i
gruppen som følge af dårligere indbyrdes point.
Vi har igen i 2018 deltaget i venskabsturnering mellem Osted – Havdrup – Vor Frue med 8 spillere. Havdrup genvandt
vandrepokalen – vi blev nr. 2. Vi må prøve i 2019 om vi kan få pokalen til Vor Frue igen.
I årets løb er der afholdt vinspil for klubbens medlemmer og et vinspil med deltagelse af spillere fra Osted og Havdrup. Det
er blevet en tradition, at dette vinspil afholdes i Vor Frue omkring slutningen af maj måned. Vi deltog med 7 spillere i det
årlige ande-petanquestævne i Himmelev med op imod 140 spillere deltager. Kjeld blev en samlet vinder af stævnet i
Himmelev.
Fredag den 20. oktober blev der afholdt klubmesterskab med efterfølgende spisning. Klubmesterskabet gav følgende
placeringer:
1) Mona
2) Jørgen Nielsen
3) Kjeld
Søndag den 17. februar i år blev der afholdt medlemsmøde i klubhuset. Tre medlemmer havde på forhånd meldt afbud og
så kom der yderlig 2 afbud på dagen.
Vi besluttede, at vi ikke nedsætter et egentligt udvalg, men Kjeld E. Sørensen blev valgt til at være afdelingens kontakt
udadtil.
Andre opgaver blev fordelt blandt afdelingens medlemmer, så vi igen kan få en god sæson.
Da der er flere spillere, der ikke ønsker at deltage i turnering blev det besluttet at vi kun deltager med 1 hold i kvartet i DGI’s
turnering
Kvartet: Vor Frue 1 spiller i Serie C, som er den mellemste række
På mødet blev der orienteret om budget for 2019 hvor de ny forudsætninger var medtaget med hensyn til DGI-turnering –
Kontingent blev foreslået til kr. 300,00 således at afdelingens drift forventes at hænge sammen.
Det blev besluttet at klubmesterskab med efterfølgende frokost afholdes fredag den 20. september.
Såfremt det vil lykkedes at få nye medlemmer er man indstillet på at ændre træningstidspunktet til også at være om aftenen.
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