VIF´s Generalforsamling tirsdag den 16/6-2020.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Ole Bagge

2. Aflæggelse af Formandens beretning v/Karin Forsmann
Status for 2019-2020 22 hold og ca. 298 aktive medlemmer
Voerfesten, som afholdes i samarbejde med KFUM spejderne i Voerladegård, havde 40-års
jubilæum. Teamet var i år ”70 tema” hvor deltagerne havde fundet deres gamle tøj frem og
musikken var skruet tilbage i tiden. Festen blev afholdt i gamle rammer ved forsamlingshuset.
Udvalget udførte opgaven med bravur.
Vi deltog igen som Danmarks smukkeste morgenoprydning hold ved Smukfest 2019 med det
største hold nogen sinde. Vi takker Gitte 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.
Vi har fået tribune ved opvisningsbanen med indvielse af SIF. Tak Peter G fordi du tog teten.
Årets nytårskur, som er en tak til de ulønnet frivillige som går et stort stykke arbejde for vores lille
idrætsforening, blev afholdt på en hverdag med fin tilslutning. Arrangementer er en kombination af
midtvejs evaluering af sæsonen og hygge på tværs af trænerstaben.
Af nye aktiviteter prøvede vi følgende:
•

Krolf prøve vi at starte op med lånt udstyr. Men der var ingen deltager

•

Bueskydning blev start op med lånt udstyr, med 2 deltager.

COVID-19 gjorde at vi måtte stoppe alle aktiviteter da Mette F. lukke Danmark ned
Ting vi skal arbejde med i den kommende tid er at klubhuset skal havde nyt tag. Vi er i gang med
at søge fonde til hjælp for dette projekt.
Endvidere overvejer vi at lukke legepladsen, da den er en stor udgift for os. Et alternativ er gå
sammen med borgerforeningen og skolen om at vedligeholde den.
Vi har vedtaget at vi ikke i rør ikke ved kontingentet 2020-2021, da vi vil se hvad vi får i tilskud fra
fonde
Beretningen godkendt

3. Aflæggelse af Gymnastikudvalgets beretning v/ Gymnastikudvalgs
formand Anna Louise
Gymnastiksæsonen 2019/2020
Vi håbede til det sidste - og bryggede på en erstatning, men gymnastiksæsonen 2019/2020 endte
desværre uden den afslutning, vi alle så frem til. Det var tamt, tomt og trist, men vi kan heldigvis se
tilbage på en forrygende sæson, hvor både store og små har haft det sjovt, og alle er blevet
dygtigere. Sæsonen bød på de vanlige gymnastikhold, som gennem en mange årrække har
dannet gymnastikken i VIF.

Forældre/barn holdet
Blev anført af Thea Frost og Louise Hedegaard og havde 12 livlige spilopper og deres næsten lige
så livlige mor/far til træning hver mandag. Sæsonen har budt på grundmotoriske træningsøvelser
og forskellige sanglege, der sammen danner en vigtig grundsten for børnenes videre motoriske
udvikling. Både Thea og Louise var nye trænere i truppen, men har virkelig gjort det godt, og vi er
så glade for deres arbejde. Tusind tak for det.

Tons & Tummel holdet
Sæsonen har været fyldt med både Ieg og seriøs træning med afsæt i springgymnastikken.
Børnegruppen på 16 børn 4-6 år har virkelig knoklet på og er blevet udfordret på alle parametre.
En privilegeret gruppe, der har haft masser af voksenhænder til at hjælpe sig. Stor tak til Jannie
Faurholt, Lene Kuntz, Marianne Sveen, Jane Østergaard, Louise Grankvist og de 2 seje
hjælpepiger Sara og Nikoline.

Spring 1 holdet
Med 27 gymnaster på Spring 1 har der været nok at se til for de 7 trænere/hjælpetrænere, og vi
sender en stor tak til Lise Krebs, Lars Nathansen, Dorte Bak Vad, Teo Sveen, Jane Østergaard,
Louise Grankvist og Diana. Med blod, sved og tårer er der knoklet løs med spring færdighederne.
Hvor både grundelementer og færdige spring er trænet. Et sikkert hit har været den afsluttende
“opvisning” til hver træning, hvor børnene på skift har vist et spring fra træningen til de andre efterfulgt af klapsalver til hver enkelt. I skulle se dem stråle.

Spring 2 holdet
18 springere har haft fuld fart på at arbejde videre med høje saltoer og masser af flikflakker.
Gennem sæsonen er der også blevet trænet forøvelse til ”halve skruer efter salto”. Når der trænes
videre på det til næste sæson, bliver det rigtig sjovt og udfordrende at være springgymnast.
Sæsonen bød også på en tur til BGI Akademiet, hvor der blev afprøvet en masse spring både på
de laaaaaange springbaner og stor trampolinerne i Parkour hallen. For at styrke kammeratskabet
på holdet var der i december “Spring Sleep Over” med masser af spring, hygge, mere spring, film
med popcorn og snolder og overnatning. Det var en kæmpesucces, som alle gymnaster nød i fulde
drag. Der skal på dette hold lyde en stor tak til Ulrik Holm, Majken Hansen, John Brogaard, Rikke
Bæk og Linda Rimmer Mortensen for deres store trænerindsats.

Move to the Music holdet
Der er taget afsæt i zumba, men har budt på flere internationale sange end ved et normalt
zumbahold. Det er Linda Rimmer Mogensen, der igen har stået for, at 12 kvinder mandag efter
mandag har fået sved på panden ved en masse dans. Hvis holdet fortsat skal have sin
berettigelse, håber vi på at se endnu flere danseglade kvinder eller mænd til næste sæson. Der er

ingen aldersgrænse på holdet, andet end det jo ligger først fra kl. 20 til 21, så dermed har det sin
naturlige begrænsning for de yngre.

Yoga-holdet
Hver onsdag har den lille sal budt velkommen til Yoga-holdet. Dette hold er ført an af Donna Briggs
Bødtkjer og Sara Papendick (som dog har været på barsel den sidste del af sæsonen), og de skal
også begge have en kæmpe tak. TAK fordi I bragte yoga til Voerladegård, det er der rigtig mange,
der sætter stor pris på, unge som ældre, kvinder som mænd, erfarne som nybegyndere. Faktisk er
flere blevet så bidt af det, at de fortsætter yogatræningen derhjemme, når der har være ferie, eller
hallen er lukket.

Core-holdet
Martin Bak Vad, Christian Dyring og Jane Buhl-Olsen har været de hardcore trænere til Coretræning. Igen i år har der været et imponerende antal tilmeldte, og også på dette hold er
diversiteten blandt deltagerne at spore. Ligesom i yoga er her både unge som ældre, kvinder og
mænd. Det vigtige ved coretræning er ikke, om musklerne eller konditionen er i top fra starten.
Hver enkelt deltager tilpasser træningen efter egene evner (med hjælp fra træneren) og gradvis i
løbet af sæsonen bliver de bedre og bedre

Zumba kids
blevet nedlagt på grund af for få deltager
Efter de sidste investeringer af redskaber er situationen blevet helt ok
Beretningen godkendt

4. Aflæggelse af Fodboldudvalgets beretning v/ Fodboldudvalgs
formand Jan Lundtoft
U7 mix trænes af Kasper og Henrik, Asbjørn hjælpetræner.
12 faste tilmeldte, men der har været 16-18 stykker der har været omkring holdet, har været fint at
hæve aldersgrænsen til 4 år, da det giver lidt mere fokus på holdet.
Vi har det sjovt og det går generelt godt og børnene hører bedre efter end tidligere, så mindre træklatring
mere bold.
Kræver min. 2 trænere ad gangen, for at holde fokus på spillet og samling på tropperne.
Asbjørn har hjulpet som hjælpetræner, hvilket har fungeret super godt, til næste sæson vil vi gerne have en
pige hjælpetræner også, da dette kunne være fint for pigerne på holdet.
Planlægger at deltage Jyske 3 bold i Brædstrup i efteråret.
Ingen indendørs træning.

U11 (fra 7 til 12 år) drenge trænes af Claus og Jesper (ude) og Jesper og Lone (inde)
Der har været 12-14 stykker men ca. 10 mand fast til træning… har krævet rotation til kampe, da der max
kan være 8 stk. med og lysten til at spille kampe har været enorm.

Man skulle lige finde balancen mellem nye og gamle spillere, så alle interesser og niveauer blev tilgodeset.
Har deltaget i mange turneringer, 5M udendørs i den faste DBU-turnering, samt et par stævner derudover,
har givet flere sejre end nederlag.
Indendørs har man deltaget i både almindelig indefodbold, futsal samt en del stævner, så den har stået på
fodbold de fleste weekender, hen over vinterhalvåret, nogle gange sågar både lørdag og søndag, men
drengene har elsket det.
Samlet set kæmpe udvikling i fodboldforståelse og sammenspil.
Meget bedre stemning i truppen end de tidligere år.
Har mistet spiller til Østbirk i året, det er ærgerligt.
Især indendørs er det svær af favne alle niveauer og aldre, da spillet går meget hurtigere og kræver en del
teknik.
OBS på de ikke tager konflikter med fra skolen, ventetid mellem øvelser er også problematiske, så dette skal
så vidt muligt undgås.

U13 piger (fra 10 til 13 år) trænes af Lone og Emma
Der har været 13 piger til udetræning og 11 inde.
Har deltaget i 8 mands DBU-turnering, går fint med der er også stor alders- og niveauspredning.
Har været svært at vænne sig til 8 mands, har givet nogle nederlag, men pigerne har taget det med oprejst
pande.
Indendørs har været meget jævnbyrdigt i turneringen, så her har der været lige så mange sejre som
nederlag.
Deltager i mange indendørs stævner.

Oldboys 32 år. Rene (ude) Kim (inde) (fra 15 år til 50 år)
Et hold af dårlige tabere, så heldigt de vinder næsten hver gang ☺
Kamp om at komme på holdet, så der er ofte venteliste
Vandt kredsen igen i år, flot.
Rene har stået for holdet i mange år, men har desværre nu valgt at takke af, tak for mange års tjeneste, men
kører heldigvis videre på U12 drenge.
Kim vil overtage ansvaret, skal have nøgle til hal/klub og hængelås.
OBS: regel med 2 gange gratis bør overvejes på seniorniveau, det skaber forvirring ift. indkrævning af
kontingent.
Var til kredsmesterskab i foråret og blev samlet nummer 3… super flot.
Meget de samme hold man møder i DBU-turneringen, så det er lidt demotiverende, vi kan overveje DGI til
efteråret.
Indendørs har fungeret bedre end nogensinde før, 13 betalende og ca. 8-10 til hver træning.

Har fungeret super godt med at oprette det som begivenhed på FB.
Har ikke deltaget i stævner inde.

Forventninger til 2020:
Vi kører videre med samme hold og træningstidspunkter som i efteråret 2019.
Efter sommerferien vil U12 drenge prøve at træne 2 gange ugentligt og som noget nyt går de fra 5M til 8M.
Vi vil prøve at opstarte et hold mellem U7 og U12, da springet mellem de 2 hold er alt for stort, kræver dog
rekruttering at 1-2 trænere mere.

Afholdte fælles aktiviteter i 2019:
Opstart med boller og kakao
Indvielse af tribune, træning med SIF spillere, konkurrencer, uddeling af bolde og fælles grill
Afslutning med pølser og saftevand
Nye træningssæt til U11 drenge og U13 piger, samt nyt spillersæt til U11 drenge, stor tak til vores sponsorer
Arbejdernes Landsbank og Butik SOFI

Planlagte fælles aktiviteter i 2020:
Følgende er i idekataloget:
Opstart med boller og kakao (aflyst pga. Covid19)
Afslutning med pølser og saftevand (i minimeret udgave kun for spillere, pga. Covid19)
Fælles tur til AGF-kamp (udskudt indtil videre pga. Covid19)
CL finale på storskærm som i 2018 (dato ukendt pga. Covid19)
Tak til spillere og trænere for en super indsats i fodbold året 2019, samt til bestyrelsen og sponsorer for et
godt samarbejde.
Ønsker Jer alle en god sæson 2020

Beretningen godkendt

5. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Helle Tholstrup
Regnskabet viser overskud
Regnskabet er godkendt

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
•
•
•

Dorthe Christoffersen (ønsker ikke genvalgt)
Helle Tholstrup (genvalgt)
Lone Jelsing er enstemmigt valgt i stedet for Dorthe

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

