Generalforsamling 2019 i Vallensbæk Idrætsforening
Dato:

Mandag den 8. april 2019

Sted :

Vallensbæk Idrætscenter Idræts Alle 2 2625 Vallensbæk., 1. sal mødelokale 3

Tid:

Klokken 19:30

Valg af dirigent
Niels Andersen fra vi39 svømning vælges. Niels Andersen kan konstatere, at der er indkaldt rettidigt og efter
vedtægterne.
Beretning om VI39 hovedforenings organisatoriske virksomhed ved formanden for VI39 Hovedforening
Formand Carls Eltrop (CE) afgiver årsberetning. Aktiviteterne i Hovedforeningen har primært været kontakt og
dialog omkring halfordeling, brugerråd og folkeoplysningsudvalg. CE fremhæver ligeledes det gode samarbejde
med Vallensbæk Kommune.
På generalforsamlingen i 2018 blev der besluttet, at nedsættes en arbejdsgruppe der skulle se på fremtiden i
hovedforeningen. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra svømning, håndbold, badminton og
gymnastik har hen over vinteren og foråret udarbejdet et forslag til en fremadrettet struktur. Arbejdsgruppen
har gjort arbejdet til en ny struktur færdigt. Arbejdsgruppes anbefalinger har været rundt i klubberne og alle har
meldt positivt tilbage. CE vil gerne takke alle i arbejdsgruppen for den energi der er lagt i arbejdet med den nye
struktur.
CE’s årsberetning godkendes af generalforsamlingen.
Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse
Kasserer Torben Simonsen (TS) uddeler årsregnskab. TS gennemgår årsregnskab. TS fremhæver, at fodbold fik
for lidt udbetalt i tilskud sidste år, ca kr. 49.000,- Er udbetalt i år. Aktiver og Passiver gennemgået. TS kan
meddele, at hovedforeningen har skiftet bank i fra NORDEA til Danske bank. Egenkapital i hovedforeningen er
ca. kr. 279.000.
Årsregnskab for 2018 kan godkendes.

Indkomne forslag
Der er indkommet forslag omkring ændring af vedtægter til hovedforeningen. Dirigenten stiller spørgsmålstegn
ved om generalforsamlingen er beslutningsdygtig fordi samtlige klubber ikke er er fysisk tilstede til
generalforsamlingen.

Formand Carl Eltorp og næstformand Henning Boe kan meddele, at notat og vedtægtsændringer har været
rundt til høring i samtlige klubber. Samtlige klubber har meldt positivt tilbage og kan bakke op omkring en
vedtægtsændring.
Fremmødte repræsentanter til generalforsamlingen er af den opfattelse, at manglende tilstedeværelse fra nogle
af klubberne ikke bør bremse den fremadrettede udvikling i hovedforeningen.
På baggrund af ovenstående konstatere dirigent, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig jf. indkommet
forslag til vedtægtsændring.
De nye vedtægter bliver uddelt og gennemgået at Henning Boe. Formanden anbefaler at generalforsamlingen
tilslutter sig de nye vedtægter.
En af de tilstedeværende klubber – kapgang – anmoder om følgende tilføjelser/ændringer.
§ 4: Der tilføjes at møderne er offentlige.
§ 7: Der tilføjes, at på årsmøde vedtages kontingent for det efterfølgende år.
§ 10: Formulering rettes til. I andet afsnit første linje fjernes ”samme”. Første sætning lyder: Beslutningen skal
træffes på et ekstraordinært årsmøde med ¾ flertal.
Generalforsamlingen kan tilslutte sig, at forlag fra kapgang bliver tilføjet/ændret i de nye vedtægter.
Generalforsamlingen kan tilslutte sig de nye vedtægter. Ingen er imod.
Nye vedtægter i vi39 hovedforeningen er vedtaget og træder i kraft den 8. april 2019.
Dirigenten meddeler, at generalforsamlingen forsætter efter de nye vedtægter.
§ 5. Bestyrelse
Valg af formand.
Henning Boe fra badminton bliver foreslået som ny formand. Der er ingen modkandidat. Samtlige kan stemme
for, at Henning Boe vælges som formand.
Henning Boe fra vi39 badminton- vælges som formand.
Valg af kasserer.
Torben Simonsen fra badminton bliver foreslået som ny kasserer. Der er ingen modkandidat. Samtlige kan
stemme for, at Torben Simonsen vælges som kasserer.
Torben Simonsen fra vi39 badminton vælges som kasserer.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Carl Eltorp fra svømning bliver foreslået som bestyrelsesmedlem. Der er ingen modkandidat. Samtlige kan
stemme for, at Carl Eltorp vælges som bestyrelsesmedlem.
Carl Eltorp fra vi39 svømning vælges som bestyrelsesmedlem.

Niels Andersen fra gymnastik bliver foreslået som bestyrelsesmedlem. Der er ingen modkandidat. Samtlige kan
stemme for, at Niels Andersen vælges som bestyrelsesmedlem.
Niels Andersen fra vi39 gymnastik vælges som bestyrelsesmedlem.
§ 6. Regnskab og revision
Valg af revisor
Thomas Christensen fra kapgang bliver forslået som revisor. Der er ingen modkandidat.. Samtlige kan stemme
for at Thomas Christensen bliver valgt som revisor.
Thomas Christensen fra vi39 kapgang bliver valgt som revisor
§ 7. Budget og kontingent
Kasserer Torben Simonsen gennemgår forslag til budget 2019.
Kontingentet til Hovedforeningen fastsættes til kr. 7,- pr. medlem for både 2019 og 2020.
Kontingentet til DGI er på kr. 12.500,- årligt og udgør ca. halvdelen af Hovedforenings udgifter. Der er
imidlertidig flere fordele ved et samlet medlemskab af DGI.
Generalforsamlingen vedtog at sende størstedelen af en opsamlet formue tilbage til klubberne. Der bliver
udbetalt kr. 250.005,- Der udbetales efter en fordelingsnøgle (pr. medlem), som blev omdelt til
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkender budget fremlagt af kassereren.
Kassereren kan meddele at pengene til klubberne bliver udbetalt i umiddelbar forlængelse af
generalforsamlingen. Kontingentet for 2019 og eventuel restance modregnes forinden udbetalingen.

Eventuelt
Der er spørgsmål fra kapgang om det er nyt omkring cafeen? Jette Lundgaard fra gymnastik er med i
ansættelsesudvalg. Jette kan meddele, at tingene er ved at falde på plads. Der sigtes efter opstart af nye
forpagtere i august 2019.
Torben Simonsen kan meddele, at han har overtaget administrationen omkring hjemmesiden. Hjemmesiden er
rettet til med link til de enkelte klubber.
Carl Eltorp giver information omkring den nye svømmehal. Den ny svømmehal forventes at stå klar i juli 2021.
Henning Boe kan meddele, at der kan søges midler i folkeoplysningsudvalget til uddannelse af trænere. Der er
ca. kr. 200.000,- i den samlede pulje.

Malene Randskov kan meddele, at Floorball deltager til DGI’ årsmøde. Det samme gør Henning Boe på vegne af
Vallensbæk Badminton.
Dirigenten takker for god ro og orden.

Vallensbæk den 16. april 2019

Hans V. Jensen
Referent

