
VI39 Hovedforeningen  

Referat af Årsmødet den 25. april 2022 

Til stede: 

Badminton: Henning Boe (formand for VI39 Bestyrelse), Torben Simonsen (kasserer i 

VI39), Lynge Skovgård, Nikolaj Nygård. Fodbold: Christian, Betina Negosanti. Gymnastik: 

Niels Speich Andersen (VI39 Bestyrelsesmedlem), Jette Lundgaard. Håndbold: Poul Erik 

Sørensen, Jamie Bülow Ficher. Ju-Jitsu: Hardy Brahmsen. Kapgang: Thomas 

Christensen. Petanque: Ella Odgaard. Pistolskydning: Preben Sahl, Ole Petersen. 

Svømning: Carl Eltorp. Tennis: John Torres. 

Gæst: Rulleskøjter: Rasmus Bigler. 

Fraværende: Floorball, Agility. 

Dagsorden:  

Valg af dirigent: 

Carl Eltorp fra ”Svømning” blev valg. Dirigenten konstaterede at Årsmødet var rettidigt 

indkaldt. 

Henning Boe bød herefter velkommen og foreslog en ændring af dagsordenen, så punkt 4:  

Samarbejde med Vallensbæk kommune, bl.a. omkring handicapidræt, specialsport 

og inklusionspulje (repræsentanter fra kommunen deltager) kom først på og ville 

vare ca. en time. 

Repræsentanter fra CSF, v/ Lui Stampe og Elisabeth . 

Henning bød velkommen til Lui og Elisabeth.  

Lui og Elisabeth præsenterede sig selv og organiseringen af deres arbejde ift til sparring 

og samarbejde, projekter events mv..i relation til frivillige foreninger, herunder 

idrætsforeningerne i Vallensbæk. 

Elisabeth har været Idrætskonsulent i 1 år og har den primære kontakt til 

idrætsforeningerne. 

Dagsordenspunkter fra Lui og Elisabeth: 

Status Idræts & Frivillig Festival den 11.5: 

Lui introducerede arrangementet. Dette medførte en drøftelse af disse arrangementer. 

Konceptet er ændret igen, igen. To arrangementer er slået sammen. Lui og Elisabeth 

efterlyser ”opbakning”, fortæller at der ”rykkes” mange gange, svært at få ”folk” til at 



tilmelde sig etc.. Dette medførte en lang snak om det at være frivillig i dag, der er stigende 

krav og samtidig er det svært at rekruttere nye frivillige etc.  

Følgende punkter fra deres dagsorden: F.F.U - ”Icebreaker” - Røgfri forening - Special 

Sport – Forslag om en ”Idrættens dag” d. 2.10 - Tilbud: Foreningsmøde v/ Jer – har jeg 

forsøgt sammenfattet således: 

Lang snak bl.a. om den nye struktur i Folkeoplysningsudvalget, med oprettelse af- og 

nedsættelse af det nye fælles ”Foreningsudvalg”. Se referat af 8.3.2022, som var vedlagt 

indkaldelsen til Årsmødet. Henning gav udtryk for det ærgerlige i, at vi som foreninger ikke 

er blevet orienteret / informeret om den proces, der førte frem til ændringerne. ”Hvorfor” nu 

dette store fælles Foreningsudvalg? Henning refererede fra sidste års Årsmøde i VI39, bl.a 

om den utilfredshed der blev givet udtryk for i forhold til samarbejdet med CFS og 

”kommunens” kendskab til Idrætsforeningerne. Der var en dialog herom og enighed i, at 

møder som disse, giver mening og mulighed for gensidig dialog og information. Der 

foregår pt. en politisk drøftelse, ift til evaluering af den nye ”forenings- og frivilligheds” 

struktur, som er besluttet i Folkeoplysningsudvalget.  

Lui og Elisabeth fortalte om de kurser, som de tilbyder og som er målrettet os:  

 Kommunikation, Rekruttering & fastholdelse 

 Den gode velkomst 

 Generations udfordringer, fremtidssikring af forening.  

 Rekruttering & fastholdelse 

Deltagerne på Årsmødet ”prioriterede” kurserne ved en lille ”afstemning” og denne viste, at 

der primært vil være interesse for flg. kursustilbud: Rekruttering & fastholdelse, 

Generationsudfordringer og Fremtidssikring af foreningen.  

Røgfri forening: Elisabeth fortalte om de stigende problemer omkring brug af snus blandt 

børn & unge.  Der er en opfordring til, at når vi holder arrangementer, så informer og del 

gerne viden omkring brug/misbrug af ”snus”. Materiale hertil kan fås ved henvendelse til 

CSF og/eller direkte til Idrætskonsulent, Elisabeth Moesgård. 

Specialsport: Alle foreninger kan søge den ”Fælles handicappulje”. (som flere kommuner 

på Vestegnen er fælles om). Der er indgået et samarbejde med ”Specialsport DK”. 

”Specialsportguiden” giver information herom.  

I Vallensbæk kommune er der pt 3 foreninger, som har særligt tilrettelagte tilbud, til børn 

med særlige behov.  

Jette fortalte om holdet for ”sårbare børn”, Motorik & Gymnastik, som VGF startede op ved 

sæsonstart 2021 – 2022.  



Idrættens dag i Vallensbæk den 2.10, bliver i år en ”Idrættens dag”, på opfordring af 

Henning Boe. Et arrangement, hvor alle foreninger kan præsentere ”deres tilbud” – til 

information for kommunens indbyggere. Der var en længere drøftelse af værdien af et 

sådan arrangement, bl.a ift kommunes udbygning af boliger (flere borgere) holdt op imod 

det pres der er på foreningerne og lokaliteterne NU – og en mangel på forståelse for, at 

vores lokaliteter både bør udbygges og bedre vedligeholdes.  Der arbejdes videre med 

indholdet i en ”Idrættens dag” – med udgangspunkt i, at det skal give mening for de 

deltagende foreninger, at deltage heri.  

Beretningen: 

Henning fortalte ”Årene der er gået”, udover Corona, har vi haft fokus på samarbejde med 

kommunen. OG vi er nu kommet i ”kontakt med dem”. Herudover har vi haft fokus på de 

idrætsforeninger, som ikke er medlem af VI39. ”VARKs (Rulleskøjteløberne) rep. Rasmus, 

deltager i mødet i aften, derudover er der kontakt til Sportsdykkerne. Vi fortsætter med 

kontakt til de øvrige foreninger. En speciel oplevelse med Skytteforeningens medlemskab 

af DGI…  Det har åbenbart været et problem tidligere. Skytterne står til at skulle have 

penge tilbage, da der er indbetalt for meget i kontingent igennem mange år. Herudover er 

vi i dialog med DGI bl.a om forsikringer og bestyrelsesansvar. Der er ny repræsentation i 

Brugerrådet og FFU, bl.a. ift repræsentation fra foreningerne. 

Indkomne forslag: (skal være formanden i hænde senest 2 dage før. Der er ingen 

indkomne forslag.  

Regnskab og budget – fastsættelse af kontingent 

Er sendt ud til alle foreninger. Torben gennemgik regnskabet. Spørgsmål fra Poul Erik ift 

”negativ renter”..! Blot til information, så skal der ikke indberettes negativ renter, hvis man 

er en Børne- og ungdomsforening.  

Kontingentet fastsættes fortsat til 5,00 kr. pr medlem pr år.  

Valg af bestyrelse og revisor – alle for 1 år (formand, kasserer, 2 bestyrelses-

medlemmer og 1 revisor.) 

Valg: Formand: Henning Boe - genvalgt 

Kasserer: Torben - genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Niels Speich Andersen - genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Thomas Brøndum - genvalgt (ikke til stede, men havde givet accept 

til genvalg) 

Revisor: Thomas Kristensen - genvalgt 

 



Fastsættelse af dato for næste Årsmøde 

Forslag mandag den 24.4.2023 – vedtaget.  

Evt.: Torben: Spørger ind til om VI39`s Hjemmeside benyttes ?! Thomas giver udtryk for, 

at det gør den, det er et ”udstillingsvindue”, så JA, den skal fortsætte. Ingen yderligere 

kommentarer. 

Fodbold: Christian fortæller om manglende vedligeholdelse af fodboldbanerne, det har 

været sådan igennem flere sæsoner. Vi har klager fra klubber og spillere, som gæster os. 

Christian spørger om andre foreninger i Vallensbæk har lignende problemer ? Ja, 

brugerne af skolerne klager over manglende rengøring og generel vedligeholdelse af 

lokaliteterne på skolerne, specifikt Pilehaveskolen er kritisk! Bestyrelsen for VI 39 må ”gå 

videre” med disse klagepunkter… 

Henning takkede for ”god energi” på mødet – måske skal vi mødes igen, inden næste 

Årsmøde! 

TAK fordi I kom ! 

VIGTIGT: - fra Torben: Husk, at informere Henning Boe, om formands- og kasserer 

skift, mobil nr. og mailadresse SKAL indberettes.  

 

 

 

 Carl Eltorp, dirigent             Henning Boe, formand          Jette Lundgaard, referent                                       

 

 

 

 

                                         

 


