
 

 

Indkaldelse til den 135. ordinære 

generalforsamling i VGF  

Torsdag d. 17. november 2022 kl. 19.00 i 

klublokalet på Vejle Atletikstadion 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen foreslår at Ruth Larsen er dirigent. Ruth vælges som 

dirigent. 

Generalforsamlingen afholdes rettidigt, da den skal afholdes 

inden d. 1. december.  

Indkaldelsen lå på foreningens hjemmeside d. 1. november 2022, 

altså mere end 14 dage før afviklingen.  

2. Besvarelse af spørgsmål til årsberetningen der på forhånd var lagt på 

VGFs hjemmeside 

a. I årsberetningen står der at bestyrelsen har på sidste 

generalforsamling fået lov til, på egen hånd at finde en suppleant. 

I lovene står der ikke at der er krav om suppleanter, hvorfor vi 

ikke skal have tilladelse på generalforsamlingen til dette. 

b. Vi er blevet oplyst, at kommunen opsiger aftalen med Conventus 

(det bookingsystem kommunen bruger halbooking pt). Det er 

ærgerligt for foreningen, men vi ved endnu ikke hvad der skal ske. 

Om vi overgår til et andet medlemssystem i foreningen eller 

bliver i Conventus og så betaler et gebyr herfor er endnu uvist.  

c. Årsberetningen godkendes af de fremmødte. 

3. Besvarelse af spørgsmål til det reviderede regnskab, der på forhånd var 

lagt på VGFs hjemmeside 

a. Der er et overskud på 120.000 kr.  

b. To af foreningens hold har været til Landsstævne, hvor 

foreningen har betalt instruktørernes billetter.  

c. Foreningens instruktører blev tilbudt at komme ind og se 

Verdensholdet.  

d. Der er investeret knap 1,5 mio. i banken 

e. Vi har aktiver for 2,3 mio. kroner 

f. Passiver: 66.500 kr. 

g. Primo formue; -2,1 mio. kroner 

h. Årets resultat: 2,28 mio. kroner 



 

i. Budgettet gennemgås 

j. Regnskabet er godkendt af de fremmødte 

4. Indkomne forslag 

a. Ingen indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Rasmus Dalstrup – ønsker ikke genvalg 

b. Jane Jensen – ønsker genvalg  

i. Valgt 

c. Jette Hesthaven – ønsker ikke genvalg  

d. Kirsten Mikkelsen – ønsker genvalg 

i. Valgt 

e. Der er ikke fundet stand in for hverken Rasmus og Jette. 

Forsamlingen godkender at bestyrelsen må tage to nye 

medlemmer ind i bestyrelsen i løbet af sæsonen, hvis de finder 

nogle.  

Valg af 2 suppleanter 

f. Anette Svensson – ønsker genvalg 

i. Valgt 

6. Valg af 2 revisorer 

a. Dorthe Nielsen – ønsker genvalg 

i. Valgt 

b. Kurt Christensen – ønsker genvalg 

i. Valgt 

7. Eventuelt 

a. Ønske til at bestyrelsen sidder på en række foran forsamlingen til 

generalforsamlingerne.  

b. De overskydende bluser fra depotet er afleveret til 

flygtningecenteret i Jelling.  

Efter generalforsamlingen blev der afviklet bankospil. 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 


