VIF´s Generalforsamling onsdag den 14/3-2018.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ole Bagge
2. Aflæggelse af Formandens beretning v/Karin Forsmann
Vi deltog i 2017 igen ved Medhjælperfesten med løbende oprydning og rengøring efter lukketid.
Det var nye rammer da det blev holdt på Fællen, så det gav jo nye udfordringer. Vi havde igen i år
hjælp af spejderne i Voerladegård.
Voerfest blev også afholdt i nye rammer ved Spejder pladsen, da voerudvalgte ikke havde fået
booket forsamlingshuset i tide. Her var der også nye udfordringer med logistikken men det blev
løst med bravur
Vi deltog igen som Danmarks smukkeste morgenoprydning hold ved Smukfest 2017 med ca. 150
personer Vi takker Jette R fordi hun stadig gider, at stå i spidsen for dette fantastiske arrangement
hvor vi har mulighed for at tjene penge til vores lille klub.
Arbejdsdag i efterår 2017 var med klubhuset som primære område og star på den nye tribune,
som vi har købt på aktion for små penge ved nedlæggelse af SIF’s gamle stadion
Året afsluttes med nytårskur i januar 2017, hvor vi kæller for vore instruktører og hjælpetræner
med god mad og lidt til ganen.
Af nyheder i 2018 kan det nævnes at linedanse starter op igen.
Beretning er godkendt
3. Aflæggelse af Gymnastikudvalgets beretning v/ Gymnastikudvalgs formand Anna
Louise Molbo
168 børn med lidt udfordringer med klubmoduellet da vi rulle det ud til vintersæsonen
Springholdet blev i sidste øjeblik opdelt i alders segmenter i stedet for i hvad den enkelte gymnast
kunnen Det gav lidt udfordringer på de 2 spring hold.
Springer 1 er så delt i ny/uøvet gymnaster og i øvet gymnaster. Det betyder mindst med 4 træner
og en flere hjælpetræner. Som det har været lidt vanskeligt at skaffe. Springer 2 er kørt uden
problemer med 4 træner
Zumba og Zumbakids køre fint
Yoga er blevet prøvet med instruktør udefra og der kommer et arrangement mere i April.
Vi vil i 2018 prøver at lave vores eget yoga hold med egen instruktør på udvalgte dage om året.
Trænerstaben bliver udfordret 2018-2019 da flere af trænerne stopper.
Der vil blive instruktør skift på Zumba
Crossfit køre fint med stor tilslutning

Kom i form har desværre tabt nogle deltager pga skift af trænings dag
Beretning er godkendt
4. Aflæggelse af Fodboldudvalgets beretning v/ Fodboldudvalgs formand Jan Lundtoft

U6 mix - 3 mands trænes på skift af Dorthe, Henrik, Anders/Christina og Jan
Har kun trænet udendørs. Der har været en lidt faldende tilslutning ift. de seneste par år med max.
8 til træning. Hen på efteråret faldt nogle ekstra stykker fra, da gymnastik startede inden fodbold
var færdig, samme problematik som tidligere år.
Træningen fungerer generelt bedst, når forældrene holder sig ”på afstand” så at flytte 3M banerne
ned i den anden ende har været en fordel. Har ikke deltaget i stævner.
U9 drenge - 5 mands trænes af Claus og Dan – indendørs af Lone
Året er forløbet rigtig fint med omkring 11 stk. til træning. Også her en fordel at træne i modsatte
ende af forældrene.
Har deltaget i 5M mands turnering, vundet de fleste kampe.
Det var til tider svært at motivere alle til træning, men når der kun trænes med 1 bold går det
faktisk bedre.
Er så små begyndt at træne ”skills” teknik og taktik.
Indendørs, har der kun været 5 stk. og de brænder for at komme til stævne og har deltaget i såvel
traditionelle indendørs stævner samt futsal stævner, begge dele med relativ stor succes og flere
sejre end nederlag. I alt 3 stævner.
Der har været lidt udfordringer med at drengene diskuterer og slås til træning, forældrene er
inddraget, men det er noget vi skal være OBS på at få stoppet i fremtiden. Har været samme
tendenser til den udendørs træning.
U11 piger - 5 mands trænes af Lone og Emma
Det har været et super godt år med ikke færre end 13 stk. til træning mere eller mindre fast. De har
deltaget i 5M turnering med blandede resultater, men udvikler sig hele tiden og er rigtig motiverede
for at lære mere.
Indendørs har der været 9 spillere og de har deltaget i turnering samt stævner og opnåede en flot
2. plads til Gantrup Trailergården cup her i marts.
Det er fantastisk at vores lille by/forening kan mønstre så mange piger der vil spille fodbold.
U13 drenge - 8 mands trænes af Kent og Rene og indendørs af Kim, Frank, Anders, Peter og
Jan på skift
Udendørs har der været omkring 10-12 stk. fast til træning.
Der trænes forsat 2 gange om ugen, og man kan virkelig se at det sætter skub i drengenes
fodboldfærdigheder.
Der spilles i 8M rækken, og efter at drengene lige skulle vænne sig til det sidste år, var de virkelig
skarpe i efteråret, hvor de var tæt på at vinde deres pulje, men sluttede 2’er.
Indendørs har tilslutningen også været fin med ca. 8 spillere, dog lidt frafald mod slutningen af
sæsonen.
Turnusordningen med trænere, har fungeret rigtig fint og kunne sagtens være en mulighed igen
fremadrettet, da det faktisk har virket som en ekstra motivation for drengene med de skiftende
øvelser m.m. Dog har der fra starten været aftalt et fast ”regelsæt” ift. de generelle elementer i
træningen, så der var en rød tråd uanset træner.
De har deltaget i turnering, og dette med stor succes og endte faktisk som puljevinder, hvorefter
det blev til en flot sølvmedalje i regionsfinalen.
Generelt rigtig god forældreopbakning til holdet ift. kørsel m.m.

U15 drenge - 8 mands trænes af Jacob, Ole og Frank
Udendørs har der været op til 6-8 stk. pr. træning, hvilket er lidt under den normale tilslutning.
Holdet har i denne sæson spillet 11M, hvor det efter lidt tilvænning til den store bane også er
blevet til nogle sejre. Holdet sluttede med 10 point for 10 kampe. Har løbende fået hjælp af 3-4
stykker udefra for at kunne stille hold.
Indendørstræning om fredagen er bare ikke den bedste træningsdag, så det har været så som så
med spillernes fremmøde.
Der har dog alligevel været tilmeldt 2 hold til stævne, som har præsteret fint med både sejre og
nederlag.
Har derudover deltaget i Lalandia cup, som var en god oplevelse for både spillere og trænere,
stævnet kombinerer fodboldstævne med en tur i badelandet, kunne overvejes af flere hold næste
år.
Vi overvejer desuden at lade U15 træne sammen med herresenior til den næste indendørs sæson,
for at samle lidt flere spillere, da det kniber på begge hold.
Herre senior - 11 mands serie 6 trænes af Rene, Kim og Peter
Herresenior har været styret lidt på skift af Rene, Peter og Kim, har igen haft en svær sæson, hvor
det var svært at stille hold til stort set alle kampe. Flere af de unge valgte fodbolden fra af
forskellige årsager og stammen af de ældre spillere var heller ikke antalsmæssigt til at trække
læsset. Slutteligt endte det desværre med afbud til 3 kampe.
Det har kostet en del penge i gebyr, som klubben ikke ønsker gentager sig i den kommende
sæson, derfor er 11M holdet lukket midlertidigt ned og der tilmeldes i stedet et 7M hold til vi er
sikre op at opbakningen til et 11M hold igen er der.
Indendørs har Kim styret tropperne, gik super i starten, men da der blev indkrævet kontingent
stoppede alle dem der kom udefra. Ellers har det generelt været svært at samle nok spillere efter
jul. Har ikke deltaget i turnering.
Forventninger til 2018:
Vi kører videre med samme hold og træningstidspunkter som i efteråret 2017, dog nedlægger vi
som førnævnt midlertidigt 11M herresenior og tilmelder i stedet et 7M old boys hold 32+.
Vi vil prøve at hverve 2-3 drenge fra U15 til at hjælpe med de yngste hold sammen med de
nuværende trænere.
U15 er tilmeldt træningsturnering.
Kampdag for alle hold bliver så vidt muligt om torsdagen for at samle så meget liv som muligt på
anlægget.
Opstart for foråret er planlagt til 5/4, lidt senere end normalt pga. påsken og afslutning bliver d.
21/6.
Fælles aktiviteter i 2018:
Følgende er i idekataloget:
- Fællesspisning efter træning 1-2 gange i løbet at året
- Opstart med boller og kakao
- Afslutning med pølser og saftevand
- Fælles arrangement omkring CL finalen eller en af DK’s VM kampe
- Træner inspirationskursus med instruktør udefra
- Mulig færdiggørelse af tribune m.m. ved klubhus, hvis projektet har grønt lys til at forsætte?
- Fælles tur til AGF kamp, der er skaffet ”sponsorbilletter”
Baner:
Banerne længst væk fra klubhuset er meget sumpet og i perioder næsten ubrugelige, Jan er i
dialog med kommunen om en forbedring evt. ved dræning.
Tak til spillere og trænere for en super indsats i fodbold året 2018, samt til bestyrelsen og
sponsorer for et godt samarbejde.

Beretning er godkendt
5. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Helle Tholstrup
Regnskabet viser overskud
Regnskabet er godkendt
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Helle Thoulstrup
Dorthe Christoffersen

8. Valg af suppleanter:
Louise Grankvist
Lars Lindencrone
9. Valg af revisor og revisor suppleant, på valg er:
Helle Blæsbjerg
Jens Christensen

Formanden takkede de fremmødte, for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling.
Ole Bagge
dirigent og referent

