Referat af generalforsamling
18. november 2015
1. Valg af dirigent
Keld Lyager valgt som Dirigent.
2. Konstitueret formand aflægger beretning
Kort resume af beretningen:
Hanne Faurbye blev sygemeldt i starten af august, og ønsker ikke genopstilling.
Medlemsstatistik 1351 medlemmer ved sæson start – nedgang på 48.
Stor konkurrence fra DGI-huset, som vi ikke kan konkurrere med grundet en bred vifte af
hold på mange tider af døgnet, hvor vi ikke har mulighed for at have hold i skolernes
gymnastiksale/haller.
Hold skal minimum have 10 medlemmer for at blive etableret, ellers må hold lægges
sammen eller lukkes ned.
DGI gymnastikskole i sommerferien og GymDanmark TeamGym skole også i
sommerferien afholdt vellykket.
TeamGym har deltaget i flere konkurrencer med flotte resultater til både micro, mini og
juniorne. VGF kan være yderst stolte af holdenes præstationer.
VGF forårsopvisning er vellykket afholdt med stort publikumsfremmøde.
10.000 kr. fra Hennys Fond som modtages hvert år indtil pengene slipper op.
Vejle Spring Team forlod foreningen før sommerferien, dette er sket pga. flytning til
Campus. Finns hold ønskede at fortsætte træningen i Nørremarken, og det kunne
bestyrelsen ikke garantere før til april, hvor hallerne fordeles, og derfor valgte han at starte i
Nørremarkens Sportsforening.
Bestyrelsen har afholdt 10 møder i sæsonen, samt afslutnings- og opstartsmøde for
instruktørerne.
Stor ros og tak til alle de frivillige instruktører – uden dem havde vi ingen forening.
Niels Hellmund: Spørgsmål til medlemstallet, det lave antal for i år skyldes at
sommertræningen for i år først tæller med senere.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kontingent indtægter svarer til sidste år 575.581 kr. Tilskuddet fra Vejle Kommune er
faldet godt 5000 kr. Dette skyldes, at de fordeles efter hvor mange der søger.
10.000 kr. fra Hennys Fond.

Udbytte af obligationer fra 17.343,20 kr. under renteindtægter. Renteindtægter = 0kr.
Opvisningsindtægter på 10.425 kr. hvilket er væsentlig forbedring i forhold til forgående år.
Indtægterne er på lidt over det forventede niveau og over niveauet for 2013/2014.
Samlede omkostninger er på 82.551,09, hvilket er lavere end sidste år, og noget laverede
end budgettet grundet mindre køb af gaver og kontorartikler.
Se regnskab for yderligere specifikationer.
Overskud på 145.274,73 kr.
Budget for 2015/2016 fremlagt på mødet.
Regnskabet er godkendt.
Kasseren foreslår at samle regnskabet for VGF og VGFs støttefond. Ruth kommentere, at vi
skal undersøger fondanten for støttefonden om det er ok i forhold til vedtægterne.
Tove Kallesøe vil endnu engang opfordre bestyrelsen til at genindfører programmet til
næste sæson. Den kommende bestyrelse efter generalforsamlingen vil genoverveje om der
skal sættes et program op for næste sæson, evt. ved at sætte et programudvalg op.
4. Indkomne forslag
a. Ændring af vedtægter
Til §6 ønskes der tilføjet: Bestyrelsen udarbejder regnskab for det foregående år, samt
budget for det kommende år til godkendelse på generalforsamlingen.
Dette er godkendt ved flertal på generalforsamlingen.
Til §6 ønskes der yderligere tilføjet: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som
fastlægger de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Forretningsordenen
gennemgås i bestyrelsen for evt. ændringer efter hver generalforsamling.
Dette punkt er ikke godkendt på generalforsamlingen, da kun 5 stemte for.

Til §7 ønskes der ændret til: Sekretæren udfører foreningens skriftlige arbejde, herunder
skriver referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og instruktørmøder.
Godkendt på generalforsamlingen af flertal.
Send instruktørmøde referater til alle instruktører, det er en fejl, at det ikke er sendt for
efterårets møde.
Til §13 ønskes tilføjet: Referat og formandens skriftlige beretning fra
generalforsamlingen gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside efter
generalforsamlingens afholdelse. (Håndskrevet beretning er ok)

Tilføjelse til §13 er også godkendt af flertal på generalforsamlingen.
5. Valg af formand:
Hanne Faurbye – ikke villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Johnny Andersen som formand – Fremmødte har valgt Johnny.
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Henriette Nielsen, villig til genvalg
Johnny Andersen, villig til genvalg
Ann-Sofie Egsgaard, villig til genvalg
Alle genopstillede er genvalgt.
Jens Nørgaard opstiller som bestyrelsesmedlem – han er valgt.

7. Valg af 2 suppleanter
På valg: Kasper Friborg, villig til genvalg
Josefine Balle stiller op som suppleant – Hun er valgt.
8. Valg af 2 revisorer
Revisorerne fra i år ønsker genvalg – Poul Bøye og Kurt Søndergaard.
9. Valg af revisorsuppleant
Keld Lyager – valgt af forsamlingen.
10. Eventuelt
Herunder overrækkelse af jubilæumsgaver
og uddeling af idrætsmærker.
Kommentar fra salen:
Dejligt, at der er overskud i foreningen – så vil de gerne have 10 madrasser til Damhaven.
Mere brug af PR fra aviser og blade i nærområdet, det opfordres, at bestyrelsen vil gøre mere af
dette i den kommende sæson.
Godt, at VGF er aktive på de sociale medier, og dette skal vi fortsætte med fremover, for at sikre
udbredelse i alle aldersgrupper.

Overrækkelse af jubilæumsgaver:
13 jubilarer
25 år:
Jens Thormann
Inger Jacobsen
Dagny Nørgård
Else Nørgård Pedersen

Instruktør jubilæum:
Inger Frederiksen 25 år

40 år
Grete Hansen
Knud Ravn Olesen
Rita Søgård Christensen
Ulla Østergaard Andersen
Ella Rohde

Jette Hesthaven 10 år

50 år
Tony Knop
Keld Lyager

