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Referat fra Vejle Gymnastik-Forenings 129. ordinære generalforsamling
1. Valg af Dirigent
Keld Lyager valgt som dirigent. Indkaldelsen er sket efter forskriften på
hjemmesiden d.26/10 2016.
2. Formanden aflægger beretning
Se separat dokument
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
Resultatet for i år er endnu en gang positivt med et overskud på 49.221,62 kr.
Kontingentindtægterne er faldet en smule grundet lukning og udflytning af
enkelte hold.
Diverse aktiviteter og halleje er steget, dette skyldes flere aktiviteter i foreningen.
Stævnegebyr + koda er steget, men dette er grundet større tilslutning til
TeamGym holdene.
Regnskabet blev godkendt
Budgettet for næste år præsenteres, og forventes at slutte med et negativt
resultat på -125.000 kr, dette grundet stor investering i redskaber til den nye hal
på Rosborg.
Sponsorudvalget har indsamlet 50.000 fra Sydbank, 156.000 kr Jelling
Sparekasse og cirka 15.000 kr. fra folkeoplysnings udvalget og 120.000 kr. fra
Hennys fond (dette beløb af forventet, men ikke endelig afgjort), som skal dække
indkøbet af redskaber til den nye hal på Rosborg.
Budgettet blev også godkendt.
4. Indkomne forslag
a. Forslag til opløsning af VGFs venner – VGFs støttefond
Nedlægning af støttefonden, da der ikke længere er indtægter, og det
medfører ekstra arbejde for kasseren.
Generalforsamlingen stemte for opløsningen af VGFs støttefond, og den
bliver derfor nedlagt.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
- Jette Hesthaven udtræder af bestyrelsen
- Johnny Andersen er genvalgt til bestyrelsen
- Martin Scheibner er genvalgt til bestyrelsen
I stedet for Jette Hesthaven vil bestyrelsen gerne foreslå Josefine Balle som nyt
bestyrelsesmedlem, hun har tidligere været suppleant. Josefine blev valgt til
bestyrelsen.

6. Valg af 2 suppleanter
Kasper Friborg, som er suppleant, er også villig til genvalg som suppleant, og
han blev valgt.
Ingen andre ønsker at stille op som suppleant, og de emner bestyrelsen har
spurgt ønsker ikke at stille op. Bestyrelsen fortsætter med en
7. Valg af 2 revisorer
Kurt Kristensen er valgt som revisor. Og vi håber at Kurt Søndergaard ønsker
genvalg, dette vil blive undersøgt.
8. Valg af 1 revisorsuppleant
Keld Lyager ønsker at stå til rådighed som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Større annonce i ugeavisen ønskes, da medlemstallet er faldende. Medlemstallet
er faldende grundet sygdom blandt instruktører, som har medført fald i
medlemstallet. Fitnessafdelingen er faldende, men vi forsøger at skabe
efterspørgsel ved at uddanne en yoga instruktør, som er meget populært for
tiden.
Overrækkelse af jubilæumsgaver
40 års jubilar som medlem – Annie Rasmussen
50 års jubilar som medlem – Dorthe Christensen
50 års jubilar som medlem – Dorris Hansen
10 års jubilar som instruktør – Ruth Larsen
Samt overrækkelse af blomster til det afgående bestyrelsesmedlem samt næstformand
Jette Hesthaven.
Foreningen vil gerne hylde Inger Frederiksen og gøre hende til æresmedlem i Vejle
Gymnastik-Forening, samt sige tak for den store indsats hun har gjort for foreningen
gennem tiden.

