
VIF´s Generalforsamling tirsdag den 03/05-2021. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 
Ole Bagge 

2. Aflæggelse af Formandens beretning v/Karin Forsmann 
 
Status for 2020-2021 22 hold og ca. 309 aktive medlemmer som er indmeldt til kommunen 
 
Vi er ramt af Corona Men vi var i gang så længe vi måtte jf. de gældende regler. 
 
Fodbolden er startet op igen jf. nuværende Corona regler. 
 
Klubhuset har fået nyt tag, da det gamle var meget utæt og havde mange revnet plader 
 
Der er blevet arbejdet på projekt ”Ny aktivitetsplads” som skal være en kombination af legeplads 
og fitness område. Nuværende område har haft sin tid og er delvis i forfald. Så det er noget vi skal 
havde gjort noget ved. Det er et projekt der skal modnes i nærmeste fremtid 
 
Voerfesten er udsat til september 2021 
 
Smukfest ved vi ikke noget om pt. Men som situationer er forventer vi også i år aflysning. 
 
Beretningen godkendt 

3. Aflæggelse af Gymnastikudvalgets beretning v/ Gymnastikudvalgs 

formand Anna Louise 
 
Til sæsonstart havde vi stort frafald af træner. Det drejer sig om 10 personer. Men vi fandt nye 
inden sæsonen start. 
 
De yngste hold er meget små hold. Det er et spejlbillede af byen og oplandets sammen sætning. Vi 
har nogle årgange med hvor vi kommer til at mangle børn. 
 
Ved opstart brugte vi meget tid på Corona rengøring jf. reglerne. Det gav nogle udfordringer men vi 
tilpassede os og fandt ud af det. 
 
Gymnastikken sluttede brat i starten af december da det hele lukkede ned igen. Og har ligget stille 
lige siden 
 
Beretningen godkendt 



4. Aflæggelse af Fodboldudvalgets beretning v/ Fodboldudvalgs 

formand Jan Lundtoft 
 

Det hele lukket ned i foråret men vi kom i gang igen lige inde sommerferien. 

Herre senior spiller turnering i slut foråret og vandt. 
 
Ellers fik vi så vidt muligt afvikle alle holdene, så alle kunne mærke at der stadig var noget der 
heder fodbold. 
 
Stor ros til træner og forældre for at følge de mange skiftende regler for Corona restriktioner 
 
Her den sidste del af sæsonen frem mod sommerferien som startede slut april, er vi kommet godt i 
gang igen. Der er på nogle af de små hold ekstra interesse fra mange nye spiller. Vi håber en del 
hægter sig fast, da det vil give nogle gode muligheder og oplevelser til efterår start 
 
Beretningen godkendt 

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

6. Indkomne forslag 
 
Der er indkommet 2 forslag. Begge forslagene er gyldig jf. §11 
 
1. Forslag er stillet af Kim Møller-Nielsen: 
 
VIF har i nogle år anvendt Klubmodul til at styre holdtilmelding, betalinger osv. Som træner, 
forælder og bruger er det en årlig tilbagevendende frustration at anvende systemet. 
Det foreslås, at VIF skifter til Holdsport Standard-abonnement og at betalingsomkostningen (der er 
enten 3, 6 eller 9 kr. pr betaling) bliver pålagt brugerens abonnement. Med andre ord vil det være 
gratis for VIF at anvende. 
Ved overgangen til Holdsport bliver det markant lettere at styre de enkelte hold, indkrævning af 
kontingent, deling af informationer osv. 
Bestyrelsen opfordres til i løbet af den kommende foreningssår at implementere Holdsport. 
 
Resultat af afstemning: 
 
For: 0 stemmer 
Imod: 5 stemmer 
Blanke: 3 stk. 
 
2. Forslag er stillet af Voerladegård IF-bestyrelse: 
 



Den nye bestyrelse skal screene markedet for nuværende administrative klubsystemer der kan 
hjælpe både bestyrelsen og træner med det daglige arbejde med at være frivillig i en lille klub. 
Ud fra screeningen kan den kommende bestyrelse så vælge hvilken system man ønsker at køre 
videre med. 
Et af parametrene ved valg af system, er at det så vidt muligt skal være omkostnings neutral for 
klubbens medlemmer  
 
For: 8 stemmer 
Imod: 0 stemmer 
Blanke: 0 stk. 
 
 

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

• Ole Bagge 

• Kent  

• Karin 
 

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 
 


