Referat fra den 134. ordinære
generalforsamling i VGF
Afholdes torsdag d. 18. november 2021 kl. 19.00 i klublokalet
på Vejle Atletikstadion
Mødet indledtes med et minuts stilhed for at mindes vores tidligere formand
Kjeld Lyager, der stille sov ind den 15.11 2021 – Æret være hans minde.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
a. Bestyrelsen foreslår at Ruth Larsen varetager dirigentopgaven,
hvilken hun og resten af de fremmødte takkede ja til.
b. Ruth konstaterede at generalforsamlingen er varslet i tide og den
holdes som forventet ift. vedtægterne. Generalforsamlingen afvikles
inden 1. december, indkaldelsen er sket 14 dage før og årsregnskab
og årsberetningen er offentliggjort en uge inden
generalforsamlingen.
2. Besvarelse af spørgsmål til årsberetningen der på forhånd er lagt på VGFs
hjemmeside
a. Årsberetningen ligger på hjemmesiden og sendt ud pr mail.
b. Ingen spørgsmål eller kommentarer til årsberetningen. Denne er
dermed godkendt.
3. Besvarelse af spørgsmål til det reviderede regnskab, der på forhånd er lagt
på VGFs hjemmeside
a. Regnskabet ligger på hjemmesiden og sendt ud pr mail.
b. Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Denne er dermed
godkendt.
4. Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Annemarie Gotfredsen –
i. Genvalgt
b. Alina Hansen –
i. Genvalgt
c. Carsten Rasmussen –
i. Genvalgt
6. Valg af 2 suppleanter
a. Anette Wester Svenson –

i. Valgt
b. Ny suppleant.
i. Ingen melder sig til generalforsamlingen. Bestyrelsen spørger om tilladelse til at finde
en suppleant på egen hånd. Dette gives der tilladelse til.
7. Valg af 2 revisorer
a. Dorthe Nielsen –
i. Genvalgt
b. Kurt Christensen –
i. Genvalgt
8. Valg af 1 revisorsuppleant
a. Ingen melder sig til generalforsamlingen. Bestyrelsen spørger om tilladelse til at finde en
suppleant på egen hånd. Dette gives der tilladelse til.
9. Eventuelt
a. Forespørgsel på, om jubilarer og overdragelse af idrætsmærker kan genoptages.
i. Det er blevet stoppet grundet GDPR. Ifølge DGI er dette ikke længere muligt, da vi
ikke må opbevare personfølsomme data. Det undersøges dog igen, hvorvidt det
kunne være muligt. Medlemmerne i foreningen informeres når bestyrelsen har fået
en afklaring.
b. Oplæg fra bestyrelsen: Vi arbejder på at rekruttere flere instruktører til foreningen,
hvorfor vi ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe hertil.
For at rekruttere unge instruktører har vi haft god erfaring med at søge efter instruktører
på Facebook, i diverse gymnastikgrupper. Vi mangler dog inputs til, hvordan vi kan fange
de midaldrende og ældre instruktører.
c. Dato for vores instruktørmøde: 27.01.2022.
Efter generalforsamlingen blev den hyggelige tradition med bankospil genoptaget.
Tak for fremmødet.

