Referat fra Årsmøde i VI 39 den 20. september 2021
Til stede:
Foreninger: Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Ju-Jitsu, Kapgang, Petanque,
Pistolskydning, Svømning.
Før den officielle dagsorden var der fra kl. 18.00 spisning og orientering fra Ældrerådet.
Ældrerådet v/ Niels Erik og Lise:
Ældrerådet havde henvendt sig til Henning, med et ønske om, at få en bedre og bredere
kontakt med de foreninger i kommunerne, som har medlemmer over 60 år. Man vil gerne
vide, ”Hvad der rør sig i foreningerne” og få en snak om, hvordan vil vi kunne hjælpe og
støtte hinanden. Ældrerådet skifter navn til Seniorrådet. Et af formålene med Seniorrådet
er, at øge borgernes medindflydelse bredt set, på ældrepolitikken. Seniorrådet vil
arrangere relevante temamøder for alle borgere og vil kunne afgive høringssvar og har
dermed en vis indflydelse. ”Fodbold” spurgte ind til ”kommunens” ”Gå-fodbold” for mænd
+60, som er etableret i samarbejde med VI39 Fodbold. Der er nu kun få medlemmer
tilbage… Er det nu ”kommunens” ansvar, at bakke op om holdet igen eller forventer man,
at det er VI39 Fodbolds opgave…! Niels - Erik fra Ældrerådet vil tage dette med, når han
mødes med ”kommunen”. Der var enighed om, at det er en generel udfordring for VI39`s
foreninger, at ”kommunen” meget gerne vil sætte ”ting i gang” og herefter hurtigt overlade
opgaven og ansvaret til foreningerne, med en forventning om, at aktiviteten nu køre
videre.. Der var opbakning til, at gå i dialog med Ældrerådet/Seniorrådet, fra de foreninger,
som har + 60 medlemmer.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Beretning – se referaterne fra bestyrelsesmøderne på Hjemmesiden
Hovedforeningen – fremtidige aktiviteter
Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 2 dage før mødet
Regnskab og budget – fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og revisor – alle for 1 år (formand, kasserer, 2
bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.)
7. Fastsættelse af dato for næste Årsmøde
8. Evt..
Valg af dirigent:
Niels fra ”Svømning” valgt. Niels (Svømning) konstatere, at mødet er indkaldt til rette tid,
med dagsorden mv i henhold til vedtægterne.
Valg af sekretær: Jette (Gymnastik)

Beretning:
Enighed om at beretning og fremtidige aktiviteter, kunne drøftes under samme
punkt:
Henning informerede kort om VI39`s udvikling de seneste år. I 2018 blev der nedsat en
lille arbejdsgruppe, som bl.a skulle se på, om en Hovedforening som VI39, havde en
berettigelse. I drøftelserne blev der taget udgangspunkt i et notat herom, som Henning
havde udarbejdet. Arbejdsgruppen konstaterede at foreningen, har sin berettigelse med
visse ændringer. Hovedforeningen er medlem af DGI, hvilket er en stor fordel for alle
foreninger. Fællesskabet er en besparelse for alle foreninger og specifikt er det en
økonomisk fordel for foreninger med færre medlemmer. Der er udarbejdet nye vedtægter.
Læs gerne alle referaterne fra møderne på Hjemmesiden. Meget af det, som
arbejdsgruppen anbefalede er gennemført. Grundet Corona har arbejdet været sat i bero i
længere tid.
Henning beder om opbakning og efterlyste ”gejst” fra foreningerne, såfremt VI39`s
Hovedbestyrelse, skal give mening. Vi skal ”ville noget” med det vi gør og være med aktivt
deltagende.
En lang drøftelse, tog udgangspunkt i foreningernes udfordringer i samarbejdet med
”kommunen”. Flg. emner blev berørt:
Kommunens ønsker om at sætte aktiviteter i gang, sammen med foreningerne for derefter
at ”bakke ud”…
Oplevelse af, at man i ”kommunen” ikke kender til VI39`s Hovedforening…
Tab af Idrætskonsulenter, som var aktive omkring foreningerne, har været èn af årsagerne
til, at samarbejdet ikke har fungeret…
Det er en udfordring, når ”Frivillige frivillige foreninger”, som ikke er godkendt i
Folkeoplysningsudvalget, søger lokale-tider mv..Det er oplevelsen fra flere foreninger i
VI39 er, at ”kommunen” aktivt støtter disse initiativer, uden hensyntagen til etablerede
foreninger!
Henning foreslår, at vi holder et møde med den nye idrætskonsulent, Elisabeth Mosgaard.
hvilke tanker har I (kommunen) med konsulenten og foreningerne! Og opfordrer til et møde
med en konsulent fra DGI / inspiration til VI39
Niels (Gymnastik) opfordrer til at Hovedbestyrelsen arbejder sammen om de
problematikker, som enkeltstående foreninger løber ind i. Ønsker en mere fælles indsats
for alle de unge – så de ikke går til andre kommuner!

Indkomne forslag: (Ikke indkommet nogle)

Fastsættelse af kontingent:
Regnskab og budget:
Kassereren skulle desværre noget andet i aften. Henning fremlægger: Kontingentet svarer
stort set til det, som det koster at være medlem af DGI. DGIs grundkontingent er på
12.500 kr. Lige pt. har VI 39 en formue på ca. kr. 30.000. Regnskabet løber ”næsten”
rundt. Fremtidigt kontingent skal fastsættes her på mødet: Hennings forslag: 5 kr. pr. år,
10 kr. pr medlem for både 20 og 21. Fortsat 5 kr. pr. år for det kommende år.

Valg af bestyrelse:
Formand: Henning Boe, Badminton, genvalgt.
Kasserer: Torben Simonsen, Badminton, genvalgt.
2 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Brøndum, Ju-Jitsu og Niels Speich Andersen, VGF
Revisor: Thomas
Dato for næste årsmøde: Mandag den 25. april kl. 19.00
Evt .:
Henning: Vær opmærksom på DGI Ansøgningsmuligheder, bl.a opstart efter Corona.
Poul Erik Sørensen: Vedr. kommunens nye foreningshåndbog – enkelte foreninger har
fået nye medlemmer med henvisning til den bog ! Lille diskussion ift ”meningen” med
bogen. God og informativ.
VI 39 Fodbold: Der er indsamling til Kræftens bekæmpelse og der spilles kampe den 9.
oktober på Hjemmebane ! Kom gerne – så vi får tilskuere på lægterne !
Henning: Afsluttende bemærkning: Vi skal sige TAK til Carl for din store indsats, igennem
mange år – du var med også i det ”gamle” regi ! TAK Carl Klapsalve !
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