VIF´s Generalforsamling onsdag den 09/3-2016.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ole Bagge
2. Aflæggelse af Formandens beretning v/Karin Forsmann
Beretning godkendt
3. Aflæggelse af Gymnastikudvalgets beretning v/Kristina B. Ekstrøm læses op af Martin
Gymnastiksæson 2015‐16 – formandens beretning
Igen i år kan vi se tilbage på en rigtig god sæson med masser af glade børn og voksne.
Vi har forsøgt at prioritere at få flere trænere på holdene, så ingen er for sårbare i de tilfælde, hvor en
træner har være forhindret. Det er lykkedes, og det er vi i udvalget glade for. Vi kan kun anbefale, at man
også fremover har det i mente, når man værger trænere og hjælpetrænere.
På hjælpetræner fronten har vi i år fået flere nye med på holdet, og både nye og gamle hjælpetrænere
tager pænt fra og tager ansvar. Det er dejligt – og også at trænertruppen husker at give dem ansvar og
opgaver.
I skrivende stund glæder vi os til opvisningen 12/3. Højdepunktet hvor vi kan se børn og voksne på gulvet,
og hvor vi både i løbet af dagen og om aftenen hygger os.
Opvisningen plejer at være velbesøgt, og det danner ligesom rammen om en god dag for gymnaster og
trænere/hjælpetrænere.
Vi har også i år været heldige, at vores sponsorer af t‐shirts til opvisningen har sagt ja til at sponsorere et
helt hold hver. Så en stor tak til Mester Molbo, Sofi, IJ Recycling, Byens Tømrer og Fadandel.
Børnehold
Ca. 100 børn går i år til gymnastik.
Alle hold melder om en rigtig god sæson.
Voksenhold
Ca. 75 voksne på Zumba, Kom i Form og Core Fitness.
Også her meldes der om en god sæson.
Zumba – lidt ekstra info
Linda Rimmer har i februar været på Zumbakursus, så vi fremover har 2 uddannede Zumbainstruktører.
Linda og Anne Louise Molbo har i sidste halvdel af sæsonen delt Zumbaholdet lidt mellem sig, så man heller
ikke her er for sårbar, og Anne Louise ikke går død i at skulle træne hver uge. Det har fungeret rigtig godt –
også for deltagerne, der bliver udfordret lidt mere, da Linda og Anne Louise har hver sin tilgang til tingene.
Planen er, at vi fra næste sæson vil have et Zumba Kids hold, som Linda er træner på.
Vi tror, at vi her vil kunne få fat i nogle af de børn, der ikke har lyst til springgymnastik, og som vi i dag slet
ikke ser i foreningen, eller som lige nu slutter på Gymnastik og Leg og derefter ikke har et hold i foreningen
at være på. Aldersgruppen vil være 7‐12 år.
At have 2 Zumbainstruktører betyder dog, at foreningen skal betale dobbelt kontingent (ca. 180‐220 kr./md
afhængig af dollarkursen). Man skal enten betale kontingent eller deltage i et kursus hvert år, hvis man

stadig skal have rettigheden til at undervise. Karin er tidligere informeret om dette.
Jeg vil gerne sige mange tak for en god sæson til trænere, hjælpetrænere og bestyrelsen. Det har været en
fornøjelse.
Dernæst takker jeg af som formand og stopper udvalgsarbejdet i denne omgang – det kniber med at have
tid til det. Så også tak for samarbejdet gennem årerne til jer alle. Jeg glæder mig til at følge gymnastikken
fra sidelinjen.
Der bliver selvfølgelig afleveret en drejebog til det nye udvalg med info om især opvisning og div. sedler/ark
til registrering.
Mange gymnastikhilsner fra
Kristina Byskov Ekstrøm, gymnastikudvalgsformand.
Beretning godkendt
4. Aflæggelse af Fodboldudvalgets beretning v/Jan Lundtoft
Årsberetning VIF fodbold 2015
Generelt et meget positivt år med fin tilslutning til alle hold, såvel ude som inde.
Status på udendørs træning og turneringer
U4-U6 3 mands trænes af Claus og Lars
Generelt stor tilslutning ca. 15 spillere, 10 drenge, plus 5 piger, så en opdeling var nødvendig, hvor Claus
har taget de ældste drenge, lavet lidt opvarmning, få øvelser og ellers spillet kamp ca. 30 min.
Pigerne har Lars trænet.
Der har ikke været deltagelse i stævner, dog Dan har lånt de ældste spillere til 3 bold stævner.
De små skal trænne max. 45 min. da koncentrationen ikke rækker længere.
U9 Piger 5 mands trænes af Lone
13-14 stykker er kommet fast over sæsonen, heraf 2 på 6 år som dog ikke spiller kamp.
Har deltaget i 4 stævner, tabte lidt flere kampe end de vandt, men er jo også et helt nystartet hold.
Trine har hjulpet som assistent, hvilket var rigtig godt men hun er flyttet fra byen, i stedet tager Emma T.
hendes plads.
U10/11 5 mands trænes af Peter, Dan og Kent (inkl 3 U8 spillere)
12-14 spillere der kommer meget stabilt.
Har deltaget i turnering og stillede endda med 2 hold til vores hjemmestævne.
Året har budt på blandende resultater.
U13 8 mands trænes af Jacob og Frank
13-15 spillere i gennem sæsonen.
Har deltaget i en løbende turnering og giver udtryk for det er fedt at der er kamp hver uge.
Har været i en god pulje med mange sejre men også mange jævnbyrdige kampe.
Det er blevet sjovere at være udendørs træner, men det bliver svært at blive ved med at udfordre dem, da
flere af dem er blevet rigtig dygtige og da trænerteamet føler lidt ”metaltræthed” efter mange års tro
tjeneste.
Det er ligeledes samme kerne af spillere der har været der i mange år.
Jacob og Frank overvejer desværre at stopper til sommer, men hører lige stemningen på holdet.

Skal deltage i Lalandia cup i marts 2016. hvorefter der skal hygges i badelandet noget alle glæder sig til.
Pige/damer trænes af Mathilde Andersen
Op til 6-8 spillere, der har trænet om mandagen.
Status på indendørs træning og turneringer
U4 til U8 har ikke trænet indendørs.
U9 piger mix – har haft op til 18 spillere ad gangen, ønsker næste år 1 time separat med piger og drenge.
Deltager i turneringer og det har været en fin oplevelse.
U10/U11, 12-14 stykker til træning deltager i løbende turnering og vundet mange at kampene.
U13, ca. 10 spillere, har deltaget med 2 hold i turneringen, og var faktisk meget tæt på at gå videre til
landsmesterskabet med det ene hold.
Drenge/herrer senior:
10 stykker i gennemsnit, men optil 16 spillere, så en pæn succes og super godt initiativ af Christoffer Larsen
der har været tovholder for holdet.
Ønske at deltage i turnering næste vinter.
Generelt var der fra alle hold ønske om at få en anden dag end fredag som træningsaften.
Forventninger til 2016:
Alle hold forsætter og vi tilbyder desuden også herresenior serie 6.
Ift. herresenior serie 6 er der er 18 spillere der på forhånd har tilkendegivet de gerne vil spille, en del af
dem dog kun kampe. Derudover har vi kendskab til 5-10 stykker der også er interesserede, det blev derfor
besluttet at vi tilmelder et serie 6 hold. Rene Christoffersen er tovholder.
14 stk. til første træning mandag d. 7/3.
Det blev aftalt at der er fælles opstart for alle ungdomshold torsdag d. 31/3 med boller og kakao.
Fodboldafslutningen bliver i år torsdag d. 23/6, efter samme fremgangsmåde som tidligere år.
Trænerstaben:
Efter Peter’s ønske om en pause, har Rene og Anders Brandt Clausen lovet at hjælpe Kent fast med U11
holdet, desuden prøver vi at finde en hjælpetræner, Christoffer hører lige et gar gutter i omgangskredsen.
Claus rykker sammen med de 5-7 ældste fra U6 op og træner sammen med Dan’s U7/U8 hold.
Ny træner, Martin Grum Schwensen U4-U6
Ny assistent, Emma Tholstrup assistent U9 piger
Diverse fokusområder i den kommende sæsom:
VIF og fair play/god opførsel – mobning internt på holdene
Det skal være sjovt at gå til fodbold og der skal være plads til alle.
Nej tak til holdfoto i år.
Medlemsregistrering – husk at få registreret nye medlemmer/kontingent
Hegn bag 7 mands mål
Forældreopbakning, vi skal have flere på ”banen”
Oprykning af spillere mellem holdene
Ønsker til kurser?
Fælles kursus for alle trænere, evt. sluttende med noget fælles træning og hygge med spillere/forældre.

Forslag til fælles aktiviteter i 2016:
Fællesspisning 1 gang i forået udover opstart og afslutning, fortsætter?
Tak spillere og trænere for et godt fodboldår 2015, samt til bestyrelsen for et godt samarbejde. Ønsker Jer
alle en god sæson 2016
Sportslig hilsen
Fodbold formand
Jan Lundtoft
Beretning godkendt
5. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Helle Tholstrup
Regnskabet viser overskud
Regnskabet er godkendt
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Helle Tholstrup - ønsker genvalg
Dorthe Christoffersen - ønsker genvalg
Martin Bak Vad – ønsker genvalg

8. Valg af suppleanter, på valg er:
Peter Glibstrup ønsker genvalg
Lars Lindencrone ønsker genvlag
9. Valg af revisor og revisor suppleant, på valg er:
Helle Blæsbjerg - ønsker genvalg
Peter Ekstrøm ønsker genvalg

10. Eventuelt

Ingenting
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl.2115.
Formanden takkede de fremmødte for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling.
Ole Bagge
dirigent og referent

