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Vinding Idræts Center 
 

Mødet

Dato: 19-04-22

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Titel: Generalforsamling VIC

Sted: Vinding Idræts Center

Gruppe:  Ledelsen

Deltager: Hans Jørgen B. Nielsen
Hans Jørgen Schmidt
Jette Marcher Andersen
Jette Rosenkrantz
Klaus Glindvad Kristensen
Niclas Jørgensen
Peter Rasztar
Seka Fonsbøl

Afholdt: Nej

Arkiveret: Nej

 

Dagsorden

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING D. 19.4.2022

30 deltagere

Dagsorden jvf. vedtægternes § 5 stk 3

1.  Valg af dirigent og referent. 

Peter Rasztar valgt som dirigent. Erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig. Dagsordenen godkendt.
Jette Andersen valgt som referent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

Udsat indtil evt. behov opstod. Blev ikke aktuelt. 

3.  A�æggelse af beretning. 

Formand Klaus Kristensen a�agde beretning, som kan ses på VIC´s hjemmeside.
Efterfølgende spørgsmål og kommentarer til beretningen vedrørte det fremtidige arbejde
med udviklingsplanen med evt. haludvidelse. Spørgsmål om etablering af padelbaner -
dette er en aktivitet under VSF. Der blev udtrykt ros for, at der tages initiativer til nye
aktiviteter. Formanden opfordrede til at melde sig som frivillig ved disse arrangementer.

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det
kommende års kontingent.

Jette Andersen forelagde årsregnskabet, som udviste et overskud på kr. 137.236,-.
Egenkapitalen andrager kr. 1.312.157. Spørgsmål til posten "Tilskud fra Vinding
Sportsforening" - beløbet syntes ikke at afspejle det reelle antal medlemmer i VSF.
Bestyrelsen blev pålagt at få dette rettet op. Formand/kasserer kunne oplyse, at der allerede
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var udsendt klare retningslinier til de enkelte afdelinger for fremtidige afregninger, og at de
er blevet efterlevet i 2022. Budgettet for 2022 blev gennemgået -  forventet overskud  kr.
35.000. Regnskab og budget blev herefter godkendt.
Næste års kontingent uændret kr. 250,- for personlige medlemmer og uændret kr. 5.000 for
Vinding Sportsforening og Vinding Skole blev godkendt..

6. Valg af 1 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)

Genvalg til Jette Rosenkrantz

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).

1. suppleant: Hans Jørgen B. Nielsen (genvalg)
2. suppleant: Per Gregersen Skov (valgt d.d.).

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen).

Revisor: Erik Henningsen, Beierholm Revision Vejle
Revisorsuppleant: Boye Graversen, Beierholm Revision Vejle

9. Evt:

Forslag om affaldssortering i VIC - bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med dette
forslag.
Ønske om bedre skiltning til omklædningsrum
Og så må det vel godt nævnes, at der var ros til bestyrelsen for en fyldestgørende beretning
med orientering om det forgange år og det kommende år, fyldestgørende svar på
spørgsmål, og for at gøre et stort stykke arbejde for VIC.
Klaus Kristensen takkede dirigenten for god ledelse og afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et dejligt ostebord og et glas vin.

Vejle, den 19. april 2022

Referent:                                   Formand:                       Dirigent:

 

_________________                __________________    ___________________

Jette Andersen                         Klaus Kristensen           Peter Rasztar

 

 

Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler


