
VIF´s Generalforsamling onsdag den 18/3-2019. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 
Ole Bagge 
 

2. Aflæggelse af Formandens beretning v/Karin Forsmann 
 
Status for 2018-2019 21 hold og ca. 290 aktive medlemmer 
 
Voerfest blev afholdt i gamle rammer ved forsamlingshuset. Udvalget udførte opgaven med bravur. 
 
Vi deltog igen som Danmarks smukkeste morgenoprydning hold ved Smukfest 2019 med ca. 150 
personer. Jette har givet bolden videre til hendes søster Gitte. Vi takker Jette R fordi hun har gidet, 
at stå i spidsen for dette fantastiske arrangement hvor vi har mulighed for at tjene penge til vores 
lille klub. 
 
Klubmodul er oppe og køre Og den daglig administrative arbejdere blevet nemmere.  
 
I den nye sæson vil vi prøve at satse på: 
 

• Krolf. 

• Multibane ved volley banen 

• Bueskydning 

• Bold fitness 

• Klubhuset skal havde nyt tag 
 
Beretning er godkendt 
 

3. Aflæggelse af Gymnastikudvalgets beretning v/ Gymnastikudvalgs 

formand Anna Louise Molbo 
 
Indendørssæsonen har ca. 225 aktive medlemmer. Som er fordelt på følgende hold: 
 

• Forældre barn (2-3 årige) 

• Tons og Tummel (4-6 årige) 

• Spring 1 (6-8 år) 

• Spring 2 (9 år og op) 

• Crossfit 

• Zumba Kids (8 år og op) 

• Zumba 

• Yoga 

• Badminton børn fra 7.-+. kl. 

• Badminton børn 3.-6. kl. 

• Volley ball 

• Indendørs Floorball 



Vores børne hold Forældre barn (2-3 årige), Tons og Tummel (4-6 årige), Spring 1 (6-8 år) og 
Spring 2 (9 år og op) står for 2/3 af de aktive medlemmer men også crossfit yoga har stor 
tilslutning.  
 
Springer 1 og Springer 2 som vi havde lidt vanskeligheder med at få op og stå pga. bl.a. træner 
mangle har kørt fint i år og uden problemer. Men vi løber nok ind i problemer til næste sæson da vi 
nok ingen træner har. 
 
Zumbakids køre med meget få deltager. Måske ikke noget næste år 
 
Trænerstaben bliver udfordret 2018-2019 da flere af trænerne stopper. 
 
Et stort ønske er en ny Air Track. Der vil i lighed med sidste år blevet samlet ind ved opvisning, 
både fra sponser publikum.  
 
Beretning er godkendt 
 

4. Aflæggelse af Fodboldudvalgets beretning v/ Fodboldudvalgs 

formand Jan Lundtoft 
 

U6 mix - 3 mands trænes af Henrik og Kasper (Asbjørn har hjulpet et par gange) 
Har kun trænet udendørs. Der har været en relativ stabil tilslutning på 8-12 spillere til træning.   

Det er en flok skønne børn med en masse energi og krudt i måsen, så det er sin sag at holde dem 

på banen og ikke klatrende i de nærliggende træer m.m. 

Lidt udfordrende at der er ret stor aldersspredning og niveauforskel, men har med succes prøvet at 

opdele i store og små.  

Der er en helt afslappet og hyggelig stemning, og indlæring igennem leg er vejen frem. 

I den kommende sæson vil vi appellere til lidt mere forældreinvolvering i træningen.  

På sigt kunne det være en fordel, hvis vi kunne investere i en oppustelig bane eller på anden vis få 

afskærmning omkring banen, så ”myrerne” ikke stikker så let af. 

Var i september til 3 bold stævne i Brædstrup, hvilket var en super oplevelse for drengene.  

U10 drenge - 5 mands trænes af Claus og Jesper – indendørs af Lone og Jesper 
Året er forløbet rigtig fint med omkring 10-11 stk. til træning, som er motiverede for at spille og lære 

noget. 

Deltog i både ude og inde turneringer med overtal af sejre til følge og endda flere 

medaljeplaceringer ved indestævner. Kæmpe tak til trænerne for at tage afsted til kampe med 

drengene stort set hver weekend.  

Der er desværre stadig udfordringer med konflikter og grimt sprog…. Nogle gange slæbes 

uenigheder fra skoledagen med til træning, vi er OBS på dette og sørger for det ikke eskalerer 

yderligere og holder fokus på det gode kammeratskab.  



U11/12 piger - 5 mands trænes af Lone og Emma 
Det har været et rigtig fint år udendørs, men til indendørs har det knebet lidt mere med 

opbakningen, så det er desværre kun blevet til deltagelse i 2 stævner.  

Udendørs har de deltaget i 5M turnering med blandede resultater, men udvikler sig hele tiden og er 

rigtig motiverede for at lære mere. 

Her er der også lidt konflikter der tages med fra skolen, men det har trænerne rimelig godt styr på 

at få dysset ned. 

De øver sig på at blive lidt ”mindre flinke” og spille videre til dommeren fløjter og ikke stoppe op, 

hvis nogen falder. 

Når tingene spidser til har trænerne indført ”kaffetid” som er 10 min. break til hyggesnak eller hvad 

den enkelte spiller lige har brug for eller lyst til… det er et hit. 

Efter sommerferien har 2 piger allerede meddelt at de stopper med at spille i VIF, hvis ikke vi kan 

få tilgang af flere piger, så vi er nok til at spille 8 mands kampe, så vi skal i gang med en 

charmeoffensiv for at sikre holdets eksistens. 

U13 drenge - 8 mands trænes af Kent og Rene (kun forår) 
Udendørs har der været omkring 10-12 stk. fast til træning igennem foråret, desværre var 

motivationen og interessen faldende hvilket kunne afspejles i resultaterne, som blev til overvejende 

nederlag i den 2 mands turnering de deltog i. 

Årsagen skal til dels også findes i at de kom i en pulje med kun 3 andre hold, så der skulle spilles 

mod de andre hold 3 gange inden for kort tid… så det blev lidt ”kedeligt”  

Dette var en stor kontrast til året forinden, hvor de var tophold både indendørs og udendørs.  

Desværre endte det hele med at trænerteamet stoppede og holdet lukkede ned efter endt 

forårssæson, da der kun var 5-6 drenge tilbage der ønskede at forsætte med at spille i VIF. 

Pt. spiller 5 af ”vores” gamle drenge i Gl. Rye, hvor der både er 11 mands og 8 mands hold. 

Derudover er der nogle der har prøvet lykke i Østbirk, Brædstrup og Skanderborg. 

U15 drenge - 11 mands trænes af Jacob og Frank (kun forår) 
Udendørs var der ca. 6-8 stk. pr. træning, hvilket gjorde det svært at lave en ordentlig træning.  

Holdet har spillet med i 11M turnering, men det er kun lykkes med hjælp fra flere spillere udefra for 

at kunne stille hold.  

Desværre endte det som med U13 at holdet måtte stoppe efter sommerferien. 

Herre senior - 7 mands oldboys trænes af Rene og Kim (indendørs) 
Har i år deltaget i en 7 mands oldboys række, hvor alderen er +32 år. Det var en stor succes og 

man blev puljevinder (tabte kun 1 kamp) og forsatte til regionsfinalerne, hvor det dog ikke blev til 

en topplacering. 



Der har været ca. 15 spillere omkring holdet og heraf en stabil stamme på 7 stk. så man har fået 

lidt kontinuitet ind på holdet, så tyder på vi har fundet den rette hylde til holdet efter flere svære år 

som 11M i serie 6. 

Til indendørs har Kim styret tropperne, bedre aktivitet end sidste år. I alt 13 registrerede i 

Klubmodul og i gennemsnit mellem 8-10 deltagere pr. uge. De er glade for at have fået en halv 

time mere – passer super godt. 

Har ikke deltaget i turnering. 

Ønsker lidt bedre koordinering ift. bander nedtagning, hvis ikke floorball kommer og træner 

bagefter. 

Dame senior - 7 mands trænes af Allan 
Der har være 1 fast træning hver uge, og deltagelse i 7 mands turnering, men det har været lidt 

svært at samle hold, da truppen kun består af 9-10 damer, så man er meget sårbare overfor afbud. 

Desværre er 2 hoppet fra her til foråret, så det bliver ekstra svært at stille hold til alle kampe, men 

vi giver det en chance, så her skal vi også prøve at lave noget PR. for at skaffe flere spillere til 

holdet. 

Forventninger til 2019: 
Vi kører videre med samme hold og træningstidspunkter som i efteråret 2018. 

Pt. tvivl om damesenior og U11/12 piger forsætter efter sommerferien, hvis ikke der kommer flere 

spillere til. 

Vi vil prøve at hverve nogle af de ældre drenge på 12-14 år til at hjælpe med U10 holdet, da 

spillerne ser op til dem og virkelig spidser øre, når de eks. viser hvordan man sparker vristspark, 

eller frispark a la Ronaldo.  

U11/12 piger er tilmeldt træningsturnering. 

Opstart for foråret er planlagt til 28/3 og afslutning bliver d. 27/6. 

Afholdte fælles aktiviteter i 2018/19: 
1. hjælps kursus med 16 deltagere inkl. ny hjertestarter til ophæng ved hallen 

CL finale vist på storskærm i hallen 

Opstart med boller og kakao 

Afslutning med pølser og saftevand  

Planlagte fælles aktiviteter i 2019: 
Følgende er i idekataloget: 

Opstart med boller og kakao 

Afslutning med pølser og saftevand  

Fælles tur til AGF-kamp 



CL finale på storskærm som i 2018 

Baner: 
Banerne længst væk fra klubhuset er meget sumpede og i perioder næsten ubrugelige, Jan er i 

dialog med kommunen om en forbedring evt. ved dræning, men pt. ved de ikke hvordan de 

kan/skal lede vandet væk. 

Vi skal have lavet ”boldfang” ud mod grusvejen, hvad kan vi gøre? Tidligere var der noget trådnet 

eller lignende, så bolden ikke kan trille under hegnet. 

Hvad er planerne for ”stadionbyggeriet” er det afsluttes, skal der ryddes op. 

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 
 

Karin 
       
 Kent 
 
 Ole 
 
 
8.   Valg af suppleanter: 

 
Louise Grankvist     
 
Lars Lindencrone 

 

9.   Valg af revisor og revisor suppleant, på valg er:  
 

Helle Blæsbjerg  
  
 Peter Glibstrup 
 
    
 

Formanden takkede de fremmødte, for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling. 
 



Ole Bagge 
 
dirigent og referent 
 


