VIF´s Generalforsamling onsdag den 22/3-2017.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ole Bagge
2. Aflæggelse af Formandens beretning v/Karin Forsmann
Nytårskur i januar 2017
Arbejdsdag i foråret med klubhuset som primære område
Pump track banen er færdig
Medhjælper festen
Smukfest 150 personer
Nyt gymnastik udvalg
Styrke trænerpleje, fri kontingent og træningsdragter
Sponseret fodbold tøj til de små med navn
Jubilæum i november

Beretning godkendt
3. Aflæggelse af Gymnastikudvalgets beretning Anna Louise Molbo
Nyt udvalg nye måde at køre på. Der er lavet en rød tråd igennem alle holdene.
Mere gang i træneren ved hjælp af kursus fra erfarende træner fra Odder
Opvisning 260 > 270. 137 gymnaster på gulvet.
7 sponsorer og en 1 sponser til hjemmesiden
Vison: Nye redskaber til gymnastik udvalget og åbning af springgraven.

Gymnastiksæson 2016‐17 – formandens beretning
Børnehold
Ca. 130 børn går i år til gymnastik.
Alle hold melder om en rigtig god sæson.
Voksenhold
Ca. 80 voksne på Zumba, Kom i Form og Core Fitness.
Også her meldes der om en god sæson.

Beretning godkendt

4. Aflæggelse af Fodboldudvalgets beretning v/Jan Lundtoft
Årsberetning VIF fodbold 2017
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:
Karin - ønsker genvalg
Kent- ønsker genvalg
Ole Bagge – 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
Jens Christian Valgt

10. Eventuelt

At der laves flere udvalg til indendørs aktiviteter. Så gymnastik kun er linedans og
coretræning og gymnastikudvalg.
Udvalgene bliver inviteret med til bestyrelsesmøderne.
VIF skal opfordre deltagerne i at gå i bad efter træning.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen
Formanden takkede de fremmødte for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling.
Ole Bagge
dirigent og referent

