
Referat af generalforsamling d. 14-3-2018 kl. 19.00. 

Bestyrelsen tilstede samt 27 fremmødte stemmeberettigede. 

Referat: 

Formand John Hjelm byder velkommen. 

John Hjelm fortæller om Bent Iversens udnævnelse til æresmedlem for nylig. 

Årets VI´er udnævnes. Bestyrelsens valg er i år faldet på Rasmus Bøjer Møller, med den 

begrundelse at han bla. har taget initiativ til det fungerende ungdomsudvalg. Rasmus ligger stor 

energi og vilje i sit arbejde i klubben. Har styret pigeraketten de sidste år og samtidig været 

træner. 

1.  Valg af dirigent. 

Bent Iversen foreslået og valgt til dirigent. 

Bent Iversen kan konstatere at generalforsamlingen er indvarslet korrekt og er beslutningsdygtig. 

2.  Beretning. 

John Hjelm fremlægger bestyrelsens beretning.  

Spørgsmål til beretning:  

Per: Hvad har bestyrelsen af planer med seniorafdelingen? 

 Bestyrelsen har fokus på problemet og har haft Jan Toftdahl og seniorudvalget i tale.  Har Morten 

Lundtoft er på plads som 2. holdstræner, og spillerne søger selv efter flere spillere. Håber at de 

spillere, der vil spille i Langholt i foråret, kommer tilbage til efteråret. 

3.  Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kim O. fremlægger regnskab. 

Spørgsmål til regnskab: 

Mads: Hvad erstatter dankort-terminalen? 

Klubben har oprettet erhvervs mobilepay. 

Tonny: Hvorfor er der 25.000,- mere i lejeudgift til VKI samt Langholthallen i 2017 end i 2016? 

Dette er en ny post på regnskabet, der er lavet for at synliggøre den egentlige udgift. 



Lise: Får klubben samme tilskud fra kommunen til medlemmer uanset alder? 

Nej, kommunen kører med et pointsystem, som udløser flest point for de mindste. Vores primære 

point kommer fra årgange 7-17 år.  

Lasse: Der bruges mange penge på løn til 1.-holdstræner? Er det rimeligt, at bruge så mange penge 

der, når seniorafdelingen er så svækket og vi pt. kun spiller i serie 3? 

Der er skrevet kontrakt med Jan T. for en to-årig periode (2017 og 2018) og ingen havde på 

daværende troet, at tingene ændrede sig så markant som det har gjort. Bestyrelsen har fokus på 

problemet og observerer hvad der sker i afdelingen i foråret. 

Jan: 100.000,- i underskud? Kunne man ikke have forudset det, og hvordan vil man udbedre det? 

Underskuddet består af to investeringer, som bestyrelsen vurderede var nødvendige for 

aktiviteterne på og omkring stadion. Endvidere har bestyrelsen fokus på besparelser, hvilket også 

fremgår af regnskabet administrative omkostninger. 

Bestyrelsen har en del sparepunkter for øje. En ny problemstilling er, at vi ejer et aldrende hus og 

der kommer reparationer, og hermed måske flere omkostninger. 

Vi er trængt på driftsomkostninger. Det er meget afgørende at der findes folk til sponsorudvalget, 

da det er der, vi skal hente indtægter. 

Lars: Godt med fokus på besparelser. Ikke godt nok at bruge 7000,- på aflyste kampe. 

Flyt penge fra seniortrænerløn til fx U15/U16. Vi skal vækste ungdommen og fodre ” nedefra ”. 

Mads: 239 medlemmer genererer medlemstilskud, seniorerne genererer ingenting. Brug pengene 

på ungdommen. 

Tonny: Kan vi investere lidt mere på kurser? 

Alle er velkommen til at ønske kurser, og bestyrelsen ser med stor velvilje på dette og støtter 

gerne økonomisk. 

Ole: Frikontingent? Det blev diskuteret sidste år? Hvordan gør man det? 

Ann: Hvad med trænerløn frem for frikontingent? 

Frikontingent er diskuteret meget og over flere omgange i bestyrelsen, og vi er ikke enige om 

rammerne.  

Martin: VMCC yder et bidrag på 6000,-? Hvordan er man kommet frem til det beløb?  



Claus Juul svarer: Baggrunden for samarbejdet blev i sin tid lavet for at ” åbne ” klubben op og få 

mere liv på stadion. VMCC er en af klubbens samarbejdspartnere. Bestyrelsen er i konstruktiv 

dialog med VMCC omkring deres bidrag til dette samarbejde. 

Bestyrelsen havde foreslået VMCC et passivt medlemskab pr. medlem, men det kunne de ikke 

acceptere.  

Regnskabet er ikke enstemmigt vedtaget, da en enkelt tilstedeværende hverken kunne stemme 

for eller imod. 

4.  Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag modtaget. 

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: 

John Hjelm, Carsten Bay og Kim Olesen 

Ingen af de tre ønsker at genopstille. 

Der kommer ingen forslag fra salen til nye bestyrelsesmedlemmer. 

Kenneth: Vi skal ud og kigge i forældreflokkene, og der må indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Der holdes en kort pause, og de tre bestyrelsesmedlemmer der er på valg, mødes kort. 

Konklusion: John Hjelm og Carsten Bay fortsætter i bestyrelsen indtil den ekstraordinære 

generalforsamling. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling vælges to eller flere nye 

medlemmer til bestyrelsen, er John og Carsten villige til at modtage genvalg for et år mere. 

Kim Olesen fortsætter som regnskabsfører frem til den ekstraordinære generalforsamling. 

Derefter bliver der flydende overgang til den ny kasserer og/eller medlemsregistrator. 

Ingen klub kan køre med to bestyrelsesmedlemmer, så vælges der ingen nye medlemmer på den 

ekstraordinære generalforsamling, lukker klubben ned….  

Rasmus: UUV indkalder hurtigst muligt til træner/ledermøde med deltagelse af en eller to fra 

bestyrelsen. 

6.  Valg af suppleanter. 

Ingen valgt. 

7.  Valg af revisor og suppleant. 



Michael Vilsen ønsker ikke genvalg. 

Kim Olesen og Claus Juul vælges som revisorer. 

Mads Juul Jensen vælges som revisor suppleant. 

8.  Eventuelt. 

Intet. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Formanden afslutter generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Referent:  Jette Philipsen. 


