
Referat af Repræsentantskabsmøde den 30. april 2019 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere 
2. Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse med §6 

2. Formanden aflægger beretning 
3. Formændene for de 10 idrætsafdelinger aflægger en meget kort beretning (afløses af skriftlige 

beretninger i årshæftet).  
4. Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport 
5. Behandling af indkomne forslag 
a) vedtægtsændringerne. 
6. Valg af formand (i lige år) 
7. Valg af næstformand (i ulige år)  

8. Valg af sekretær (i ulige år) 

9. Valg af hovedkasserer (i lige år) 
10. Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for et år 
11. Eventuelt 
 
Oplæg ved Adjunkt Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet. 

 

Årets træner-/lederpris (Meny v/Hans Olesen, Viby) – Lars Kousgaard –

Fodboldafdelingen 

Årets trænerteam – Sofie, Marie og Lene - Gymnastikafdelingen 

Årets Idrætsudøver (Meny v/Hans Olesen, Viby) – Simon Schønneman - Badminton 

Som noget nyt er der indført en ny pris, sponsoreret af Rema1000 – Den er i år givet 

til 1 ung kvinde Randi Olsson, som gør et kæmpe stykke arbejde mellem forskellige 

afdelinger i VIF. 

Referat HB den 30. april 2019 

Ad.pkt. 1: Thomas Kastrup valgt til dirigent, og som kunne konstaterer at 

indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket den 21. februar 2019. Som 

stemmetællere blev valgt Keld Nielsen og Henning Dinsen. 

Ad.pkt. 2:  

 

Ad.pkt. 3: Formandens beretning er indskrevet i årshæftet. Under fremlæggelsen af 

beretningen blev Inge Skjærris også udnævnt som æresmedlem af VIF. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad. pkt. 4: Det blev besluttet, at formændenes beretning sker skriftligt og er 

indskrevet i årshæftet. 

Ad. Pkt. 5: Kassereren fremlægger regnskabet. Der er ingen væsentlige udsving i 

regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt 

Ad. Pkt. 6: Behandling af indkomne forslag a) vedtægtsændringerne  



Dan Olsson gennemgik de ændringer, som er vist med rødt i den omdelte. 

 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget i 2019 versionen. 

Ad. Pkt. 7: Ikke på valg 

Ad. Pkt. 8: Inga Skjærris blev valgt til næstformand 

Ad. Pkt. 9: Lotte Jensen blev valgt til Sekretær 

Ad. Pkt. 10: Jytte Andersen blev valgt. 

Ad. Pkt. 11: Thomas Kastrup blev valgt. 

John Block blev genvalgt som revisorsuppleant 

Ad. Pkt.12: Forældreforeningen Kuglen lukker formentlig ved årets udgang, der er 

ikke opbakning fra Forældre, trænere og ledere i Fodboldafdelingen, som 

Forældreforeningen Kuglen støtter. 

  

Alle afdelinger er fremmødt med deres repræsentanter, der er også æresmedlemmer 

og sponsorer fra Super Best og Lions Club – i alt 45 personer. 

 

 


