
Referat fra
Generalforsamlingen i Vemb Forenede Sportsklubber
den 22. februar 2023 i Vemb Hallen, Det røde kabinet.

Mødets åbning

Formand Jens Hansen åbnede mødet, og bød velkommen til generalforsamling, til de ca. 20
fremmødte.
Formanden gennemgik dagsordenen, og forestod valget af dirigent.

1. Valg af dirigent

Hovedbestyrelsen foreslog som dirigent Jesper Nielsen, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er varslet som krævet i vedtægterne, ved
direkte mail til medlemmerne udsendt den 8. februar 2023.
Der er desuden annonceret p hjemmesiden og i Torsdags-avisen i uge 6.

2. Hovedbestyrelsens beretning

Hovedbestyrelsens beretning 2023 v. formand Jens Hansen.

Net-pa rtV

Et Net-party afviklet her i februar, blev arrangeret i Vemb FS regi, men uden for det normale
udvalgsregi, af fire forældre og Lisbeth fra hallen, og derfor omtales det her i
hovedbestyrelsens beretning.

Der var 60 deltagere fra 0. til 7.- 8. klasse, og dertil forældre til nogle af børnene.
Der blev garnet hele dagen, aftenen og natten igennem, s nogle fik sovet og andre ikke. Der
blev afholdt konkurrencer, med præmier fra hallens kantine — og der var lodtrækning om
gamer udstyr.
Der blev spillet fodbold og andre sm aktiviteter som alle gik lidt til og fra. Alt i alt blev det en
super weekend, med god stemning, og hvor alle hyggede sig p tværs af aldre og årgange.

Gruppen bag har tanker om at gentage arrangementet næste r, og håber s også p lidt flere
deltagere.

Fra én krise til de næste

Det er dejligt at der i det hele taget kan arrangeres den slags aktiviteter igen, og corona
restriktionerne synes jo allerede langt væk.
Selv den interne coronapulje vi har haft til at hjælpe med at genstarte aktiviteterne er nedlagt
igen. Det skete efter at alle udvalg har fået hvad de ønskede, og de resterende midler er ført
tilbage til den fælles kasse.



Og netop var coronakrisen rimeligvis klaret, inden det blev krise p et helt andet plan med krig
i Ukraine, og flygtninge som også fandt vej hertil.
Udløst af tidligere flygtningestrømme giver vi fortsat et frit kontingent til alle som flytter til
udefra, uanset om det er fra nær eller fjern.
Og udover den lille økonomiske hjælp det indebærer, kan flygtninges deltagelse i det lokale liv
maske også bidrage med lidt normalitet og adspredelse. Og der er jo ikke meget som tyder p
at denne krise er ovre om endnu et r.

Vi er som en forening med mange medlemmer en del af samfundet p mange planer, og for
mange har stigende priser, og ikke mindst energipriser været en stor udfordring gennem det
seneste ar.
I klubben har vi heldigvis kunnet holde stabile priser, og der var kun kortvarigt en bekymring
om hallejen ville stige kraftigt. Men i stedet for det blev temperaturen sænket, og det kan man
jo imødegå ved at bevæge sig lidt ekstra.

Sponsorer og sponsorarrangementer

Vi vil altid gerne holde kontingentniveauet lidt under de omkringliggende klubber og
kommercielle tilbud, og det kan vi ikke mindst p grund af den tilbagevendende støtte fra
vores mange lokale sponsorer.
Efter flere r med coronaudfordringer var det derfor også rart igen at kunne invitere sponsorer
til et arrangement.

Klubbens økonomi er grundlæggende sund, som regnskabet lidt senere også vil vise.

Stadion projekt

Allerede sidste r omtalte jeg i beretningen et stadionprojekt som vi selv har hensat kr.
100.000 til, men for nye der er kommet til, gr det ud p at forskønne og forbedre området
ved indgangen til stadion, modsatte side af multibanen — med et flisebelagt areal med et
halvtag i forbindelse med et nyt skur, som s skal erstatte den gamle container.

Siden er vi lykkedes med at finansieringen helt p plads, med tilsagn fra kommunen p kr.
118.000 og fra Jysk Energi p 40.000.

Fra en nu nedlagt pulje fra Jysk Energi, fik vi tilmed først p året ganske uventet også kr.
15.000.

Når der skal vælges fra

Selv nr det ellers gr godt, er der jo tilfælde hvor der også vælges fra.

Et punkt som tilbagevendende er en opgave for udvalgene, er at sikre at der betales
kontingent. I og med at der betales samtidig med tilmeldingen online, kunne man synes at gik
nærmest af sig selv. Men i hvert fald en del misforstr eller glemmer hvilke perioder der er
betalt for, og deltager derfor mere eller mindre uden at f betalt.
Og der er naturligvis variationer af misforståelser og forglemmelser.

Der er derfor blevet set p muligheden for, at andre kontingenter end i motionscenteret også
kunne opkræves som abonnement.



Vi valgte dog ikke at g den vej, da det kræver særlige varslinger at ændre opkrævninger pr.
abonnement, og man derfor hele tiden skal være godt og vel forud med priser og perioder for
de forskellige hold.
Vurderingen var at det i bedste fald ville flytte opgaven fra udvalgene til kassereren, som ville
have mindre føling med hvem der egentlig var aktive.

I løbet af året har også padel-tennis været drøftet lidt i hovedbestyrelsen, men dog ikke p et
niveau som et egentligt beslutningsforslag. Om det kommer dertil, m tiden vise.
Ud over selve økonomien, vil overvejelsen naturligt være, om det vil kunne tiltrække
tilstrækkeligt mange nye medlemmer, i forhold til den konkurrence for vores øvrige aktiviteter
det sikkert også vil være.

Omkring kommunikation p klubbens facebook konto, oplevede vi en i kort periode nogle
kommentarspor som vi bestemt helst var foruden. Alle involverede fra klubbens side holdt sig
fra at g med i den mere kedelige side af debatten, men det var da anledning til at drøfte
hvem der svarer p hvad, og hvem der kan have denne adgang til at kommunikere p
klubbens vegne.

Frivillige

Vi har medlemmer og vi har økonomiske støtter, men det vigtigste ben klubben hviler p er de
mange frivillige det kræver.

At økonomien ikke er den største udfordring hver gang der skal ske noget, gør det noget
nemmere at være frivillig, men der m jo også gerne være mere i det.

Vi har gennem en årrække afholdt fælles stormøder for alle udvalgsmedlemmer, som skiftevis
har været sociale møder for at binde os sammen p tværs, og arbejdsmøder hvor man også
har kunnet f direkte indflydelse p klubbens kurs.
Sidste r matte et stormøde planlagt til maj dog udskydes til september, og af samme grund
blev mødet i november desværre droppet.

For klubbens frivillige har vi i løbet af året justeret retningslinjerne omkring børneattester. Vi
vil fortsat indhente attester ved start og årligt, men ikke længere for de valgte som ikke i
deres virke i foreningen er i kontakt med børn og unge.

Omkring de lederjakker, som gives til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, har vi også
besluttet at udskiftningen for den enkelte sker efter behov og ikke efter faste intervaller.

Der er også kommet en ny praktik omkring tøjpakker til trænere, som nu selv kan bestille i en
webshop, hvilket både gør det mere fleksibelt for trænerne, og letter betydeligt p den
administration og hndtering som det ellers har krævet.

Tilbage har jeg kun at sige jer - tak fordi I er frivillige!

Spørgsmål fra forsamlingen:

Der blev spurgt til, om ikke det er udvalgenes ansvar at tjekke op p kontingentbetalinger?
Jens bekræfter at denne opgave ligger ved udvalgene, da udvalgene bedst ved hvem der reelt
deltager, og om det matcher de tilmeldte.

Der spørges til hvornår stadionprojektet er færdigt?



Jens svarer at det endnu er uklart, bl.a. fordi sagsbehandlingstiden hos kommunen for
byggesagen er ukendt. Der afholdes dog byggemøde internt i klubben dagen efter
generalforsamlingen, og der stilles efter at projektet kan være klar til sommerfesten sidst i
juni.

Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt.

Aktivitetsudvalgets beretning ved Jesper Nielsen

Det er første r hvor udvalget har kunnet gennemføre mange arrangementer, da der ikke
længere har været Corona restriktioner.

Der var stor opbakning til sommerfest, især fredag og lørdag med mange børn til
arrangementet samt fuldt hus til festen om aftenen.
Desuden stor opbakning fra frivillige hjælpere.
Søndag var mere stille og der var ikke s mange deltager, derfor vil der arbejdes p, hvordan
der kan tiltrækkes flere denne dag i 2023.
Aktivitetsudvalget er i gang med planlægningen af sommerfesten 2023.

I 2022 blev det forsøgt at afholde en oktoberfest, dette blev en god fest, det var dog ønskeligt
at der havde været flere deltager.

Juletræsfest blev holdt en søndag fra 14-17, som var godt besøgt.

Der har været afholdt bankospil i samarbejde med Nr. Vosborg, der var ikke s mange
deltager, men det var en hyggelig dag med gode præmier.

Der er udgivet 4 blade af Vemb — hvad - hvor.

Jette har valgt ikke at genopstille til udvalget, stor tak til hende for hendes store arrangement
og indsats igennem årene.

Fodboldudvalgets beretning ved Signe Bagge Rasmussen

Fodboldudvalget består af Line Gadegrd Thøgersen, Sanne Konradsen, Jens Vrist, Jesper
Nielsen og mig selv.

Vi har generelt oplevet en flot tilslutning til fodbolden igen i det forgangne r. Dette vil sige 76
ungdomsspillere, 56 seniorspillere og 34, der er tilmeldt indendørs.

Tilslutningen gælder helt nede fra børnehaveholdet, hvor vi ser det som et kæmpe scoop, at
det er to pædagoger fra børnehaven, som tager børnene med over til fodbold.

Tilslutningen har været stor til dette hold, hvilket vi egentlig ser, der er det generelle billede.

Udendørs har vi hold fra det førnævnte børnehavehold og opefter til U15.

Det er selvsagt ikke i alle rgange, at tilslutningen har været lige stor, idet vi som bekendt
også er ramt af mindre årgange, og at der ikke kan være hold p bade drenge- og pigesiden.

Her er der dog fra trænernes side taget et stort ansvar i bestræbelserne p, at vi i Vemb skal
kunne tilbyde fodbold til de fleste.



Vi er også meget bevidste om, at der er børn og unge, som har ambitioner, hvilket vi har fuld
forståelse for - at de har en trang til at prøve sig selv af i større klubber og p eksempelvis 11-
mands hold, hvilket vi pt ikke kan tilbyde i ungdomsrækkerne.

Tilslutningen både Serie 5 og Old boys er stor, hvilket vi selvfølgelig glæder os over.

Den indendørs fodbold har stor succes i Vemb.

U12/13 er lidt et mix af årgange omkring samme alder. Derudover er der U15 og et serie 5
hold, som spiller indendørs.

Dette leder hen til at fortælle om et meget succesfyldt indendørs stævne den 4. februar i
hvor 22 hold havde tilmeldt sig. Der var fodbold fra klokken 9 om morgenen til klokken 18 om
aftenen.

Det er første gang i nogle r, at dette stævne blev afviklet, hvilket vi har fået positiv respons
pa.

Vi ser det som positivt, at stævnet har tiltrukket hold fra bade nær og fjern, og vi har indtryk
af, at der blev udvekslet masser af løgnehistorier p kryds og tværs mellem firmaer og
familier. Og der var efter vores vurdering en ret stor omsætning af både vdt og tørt i
kantinen.

Ellers ser vi nu i udvalget frem til, at foråret kommer, og at spillerne igen kan komme p
græs.

Det bliver rigtig spændende at følge det tidligere omtalte Stadionprojekt, som vil gøre hele
området omkring Stadion mere indbydende.

Vi ser også ind i en tid, hvor der nok er en form for generationsskifte p trænersiden, hvilket
er en del af en naturlig cyklus. Vi vil gerne lade endnu flere unge komme til.

Det er spændende og udviklende at være træner eller hjælpetræner.

Ellers ser vi som tidligere antydet ind i nogle r, hvor vi ikke nødvendigvis kan præstere det
samme antal børn og dermed fodboldspillere som tidligere.

Derfor er der nu påbegyndt dialog med vores frivillige kolleger Ulfborg omkring mulighederne
for et samarbejde p tværs af sen. Dette sker i erkendelsen af, at vi ikke alene vil kunne
tilbyde fodbold til s mange som muligt, hvis vi kun er os selv.

Fortsættelse følger vedrørende dette, nr vi er lidt klogere og lidt længere i processen.

Ellers vil jeg benytte lejligheden til at takke alle trænere, hjælpetrænere, frivillige dommere og
baneopkridter.

Uden jer i driften af fodbold i Vemb var der ingenting.

Jeg vil sidst, men ikke mindst takke udvalget for en kæmpe indsats. Det er en sand fornøjelse
at arbejde sammen med jer, og der bliver taget et meget stort og dedikeret ansvar. Tak for
det!

Gymnastikudvalgets beretning ved Marie-Louise Pedersen

For første gang i flere r har vi kunne starte en gymnastiksæson uden restriktioner grundet
covid-19. Det var til stor glæde for bade udvalg, trænere og gymnaster, ikke at skulle frygte
for flere nedlukninger.
Vores tre børnehold - forældre/barn, børnehavehold og Tons, leg og dans for O.-5.kl. — har
haft en forrygende sæson med stort set samme deltagerantal som tidligere r.



Det glæder os at byens børn stadig har lyst til fritidsaktiviteter som giver motion, glæde og
gode fællesskaber.

Anderledes har det set ud for vores pensionisthold, som har mere end halveret deres
deltagerantal efter trænerskifte. Trænerskiftet skabte en masse snak i krogene og utilfredshed
som udvalget matte lægge øre til. Jeg vil gerne understrege at trænerskiftet skete efter eget
ønske fra tidligere træner — selvfølgelig til ærgrelse for udvalget idet vi matte sige farvel til en
dygtig træner gennem mange r. Vi fandt dog en ny og meget kvalificeret træner, som vi var
sikre p kunne bidrage med noget nyt til holdet idet hun er uddannet i DGIs SMART-træning —

en form for hjerne og motorikgymnastik. Jeg har ladet mig fortælle fra de gymnaster som er
fortsat p holdet, at de har været utrolig glade for det nye koncept sammen med det de
kender. Det glæder os.

Vi kan også atter tilbyde motionsdans for voksne idet der starter en ny sæson i morgen. Holdet
har været sat p pause efter daværende træner stoppede og lokale borgere selv fik stablet
noget p benene udenom foreningen. Dette hold ønskede vi ikke at konkurrere med. Holdet er
nu afsluttet hvilket igen giver os mulighed for at komme p banen. Derfor starter Cecelie, som
allerede er en stor frivillig drivkraft i foreningen, et hold som fortsætter frem til sommerferien.
Cecilie er uddannet instruktør i hit fit dance. Vi hber p at holdet for lige s stor opbakning
som ved tidligere hold.

Årets opvisning og derved gymnastiksæsonens afslutning er lige om hjørnet. Lokalopvisningen
afholdes søndag d. 12. marts kl. 10, hvor vores egne 3 lokalhold viser hvad de har lavet i løbet
af sæsonen. Vi fr ogs besøg af Lomborg gymnastik — og idrætsefterskole samt Kvindeholdet
fra Ulfborg, hvor flere lokale ansigter kan opleves.

Til slut vil jeg p vegne af hele udvalget sige tak til bade trænere og gymnaster for en god
sæson. Tak for indsatsen til vores afgende udvalgsmedlemmer og stort velkommen til nye.
Det glæder mig at der står nye frivillige kræfter klar til at bidrage til vores lokalforening.

Håndboldudvalgets beretning ved Kim Bendtsen

Endnu en sæson lakker mod enden, og vi er s småt i gang med forberedelserne til den
kommende.

Det har været et privilegie at have et fuldtalligt udvalg til rådighed. Ikke fordi tingene er blevet
gjort ret meget anderledes end sidste r, men nye idéer, andre måder at anskue tingene p,
er med til at udvikle hndbolden i Vemb FS, s vi også i fremtiden har et attraktivt tilbud for
bade børn, unge og voksne.

I september blev der, i samarbejde med JHF kreds 3 og Vemb Skole, afholdt
hndboldkaravane for de yngste klasser. Det gik rigtig fint, og vi var s heldige, at to af de
unge mennesker fra skolen, sagde ja til at blive hjælpetrænere. Vi håber at kunne holde p
Karla og Mynte, for de har gjort det rigtig godt. Vi forventer at gentage arrangementet op til
næste
sæson.

Vi har holdt møde med en konsulent fra forbundet, ang. Trille/TroNe for de mindste. Vi vil i
første omgang søge at lave noget sammen med børnehaven, da den primære gruppe er fra 3
til 5 r. Fremadrettet forventes det afholdt en fast lørdag i hver måned, hvor børn og forældre
mødes i hallen til leg og aktivitet, også med bold.

Det har været en stor udfordring at f stablet et tilbud p benene, der kunne tilfredsstille alles
ønsker og behov, og det er såmænd heller ikke lykkedes i denne sæson. Der har været
bekymringer fra nogle forældre, over den relativt store aldersmæssige spredning fra u6 til



U9/10. Som jeg skrev i det seneste nummer af Vemb Hvad Hvor, s har det aldrig været
hensigten at de yngste skulle matches med de ældste, men vi har nu engang kun haft de børn
der var, og der har aldrig været nogen der fik noget ud af, at der stod tre børn i den ene ende
af hallen og fire i den anden... Vi har haft et U9 hold afsted til et par stævner, med generelt
god succes, p trods, eller maske p grund af, det brede alderssegment.

Begge seniorhold var tilmeldt Rask Mølle Cup, men det endte desværre med kun at blive
dameholdet, der kom afsted. Det var med blandet sportslig succes, men helt sikkert en
oplevelse for holdet, under ledelse af cheftræner Kaj Adsersen og de selvudnævnte assistenter
Mathias Birch og Anders Larsen.

Endelig... Den 27. december 2022, vendte det traditionsrige julestævne tilbage, en dag
imødeset med lige dele spænding og længsel. Der blev afviklet kampe for både damer og
herrer, og det blev klare sejre til de rutinerede kræfter fra allstar-holdene. Hvor der ikke var s
megen tvivl om det sportslige udfald, s fortaber resultatet af 3. halvleg sig i tgerne... En
dejlig dag, der blev afsluttet i Det Røde Kabinet, med smørrebrød i rigelige mængder, og en
enkelt øl... En stor tak til pigerne i baren, for den gode service og store tlmodighed...

Sidste træning for børnene er endnu ikke fastlagt, men mon ikke det under alle
omstændigheder ender med slik og slush-ice, og måske en
medalje.

Begge seniorhold har sidste hjemmekamp lørdag den 25/3, hvor vi endnu engang inviterer til
håndbold i international særklasse. Kamptiderne er ikke endeligt fastlagt endnu, men vil
snarest blive annonceret p Facebook og hjemmesiden.

Der skal lyde en stor tak til halmutter Lisbeth for et godt samarbejde, uden hendes uvurderlige
velvilje og fleksibilitet, s havde verden set noget anderledes ud.

Kroketudvalgets beretning ved Hans Peter Petersen

Vi er den mindste afdeling, men også den ældste, hvorfor der desværre har været lidt faldende
medlemstal, men der er dog kommet et enkelt nyt medlem til.
Skulle nogle kende nogle som gr og keder sig, er de velkomne i klubben, klubben skal nok
lære dem spillet.

Stævner:
Holdet har været afsted til stævner i løbet af året og endte som nr. 4 ud af 6 deltagere.

Der var 40 deltagere til stævnet i Vemb, hvilket er færre end vanligt, men dette har været et
generelt billede i hele landet.

DM: Keld og Hans Peter kvalificerede sig til DM og fik en 2. plads i puljen — dette rakte dog
ikke til en finaleplads.

Der er kommet en overdækket terrasse ved klubhuset.

Sommerstævne som vanlig afholdes i Krunderup, blev i r afholdt i Vemb i uge 29. Dette var
en succes og der var stor ros til faciliteterne i Vemb og hele arrangementet.
Tak til alle som hjalp til dette arrangement.
Der holdes sommerstævne igen i uge 29 2023.

Tak for medlemmer for at møde flittigt op.
Tak for samarbejde til Vemb FS.



Motionsudvalgets beretning ved Helle Vang Thing.

Det har været et godt og stille r I 2022.

Der har ikke været de store udfordringer.

Vi har investeret i en fly maskine i motionscenteret, til træning af arme, og der er kommet et

nyt fjernsyn op nede i spinningslokalet.

Indoor cycling - Der har været åben hold mandag og onsdag, men der har kun kørt et hold om

onsdagen, og der har ikke været mange p, nr der er blevet kørt.

Der har til gengæld om torsdagen p et lukket hold været kørt med et godt antal.

I starten af 2023 bnede vi op for et begynderhold som bliver kørt om mandagen, det viser sig

at være godt besøgt, og at de medlemmer nu også er begyndt at komme p om onsdagen.

Til sidst en stor tak til vores rengørings team som holder lokalerne rene.

Det var alt fra Motionsudvalget.

3. Aflæggelse af det kontrollerede regnskab

Kasserer Jacob Lund Jensen gennemgik rsregnskabet for 2022, med et resultat efter

afskrivning og finansiering p kr. 81.195.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev godkendt.

Kassereren fremlagde efterfølgende budget for 2023, med et forventet resultat efter

afskrivninger p kr. 28.000.

Der var ingen spørgsml eller kommentarer til budgettet.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ét forslag til behandling, om en ændring af vedtægterne:

§ 8 Foreningens ledelse
Stk. 9 Der vælges til:

- Aktivitetsudvalget 7 medlemmer

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Motivation: Aktivitetsudvalgets opgaver udstrækker sig over hele året, og kræver ofte en del

ekstra hjælp til udvalget. En udvidelse af udvalget vil reducere behovet for ad hoc hjælp, og

give en bedre opgavefordeling i udvalget.

Forslaget blev vedtaget.



5. Valg

a) Forretningsudvalget

Som Kasserer for en periode p to r, blev valgt Jacob Lund Jensen
Som Næstformand for en periode p to r, blev valgt Dennis Lund.

Forretningsudvalget består herefter af:
Formand: Jens Hansen
Næstformand: Dennis Lund
Kasserer: Jacob Lund Jensen
Sekretær Kirstine Vejrsø Bech

b) Aktivitetsudvalget

Med den vedtagne udvidelse af udvalget til 7 medlemmer, blev for en periode p to r valgt:
Jesper Damgaard
Réne Sørensen
Kenneth Østerby Kirkegaard
Tea Rose Christensen

P grund af udvidelsen blev ekstraordinært, for en periode p ét r valgt:
Thorleif Bjerre

Aktivitetsudvalget består herefter af:
Jesper Damgaard
Rene Sørensen
Jesper Nielsen
Iben Maja Nielsen
Kenneth Østerby Kirkegaard
Tea Rose Christensen
Thorleif Bjerre

c) Fodboldudvalget

For en periode p to r blev valgt:
Jesper Nielsen
Jens Pkjær Vrist.
Line Thøgersen

Fodboldudvalget består herefter af:
Signe Bagge Rasmussen
Sanne Konradsen
Jesper Nielsen
Jens Pkjær Vrist
Line Thøgersen



d) Gymnastikudvalget

For en periode p to r blev valgt:
Christina Bennedsgaard
Henriette Madsen
Det lykkedes ikke at f valgt et medlem til den tredje udvalgspost p valg.

Gymnastikudvalget består herefter af:
Maja Hanni Poulsgaard
Christina Bennedsgaard
Line Vever Iversen
Henriette Madsen
Vekant

e) Håndboldudvalget

For en periode p to r blev valgt:
Mathias Birch
Nicolaj Hingebjerg Nielsen
Mathilde Nørby

Hndboldudvalget består herefter af:
Kim Thusgaard Bendtsen
Tea Rose Christensen
Mathias Birch
Nikolaj Hingebjerg Nielsen
Mathilde Nørby

f) Kroketudvalget

For en periode p to r blev valgt:
Hans Peter Petersen
Eigil Poulsen

Kroketudvalget består herefter af:
Hans Peter Petersen
Eigil Poulsen
Martin Schultz

g) Motionsudvalget

For en periode p to r blev valgt:
Allan Søgaard Ravnsbæk
Martin Friis Nielsen

Motionsudvalget består herefter af:
Helle Vang Thing
Allan Søgaard Ravnsbæk



Ole AhIe Steffensen
Martin Friis Nielsen

h) Billagskontrollanter

For en periode p to r blev valgt:
Henrik Jørgensen

Bilagskontrollanter er herefter:
Keld Kirkegaard
Henrik Jørgensen

6. Årets leder hædres

Formanden fortalte, at kåringen af kets leder er en tradition som kan føres helt tilbage til
1975, og at den medfølgende vandrepokal derfor efterhånden også er et lille stykke
idrætshistorie i sig selv.

For 2022, gik prisen til Kim Thusgaard Bendtsen fra klubbens hndboldudvalg.

I motivationen for prisen indgik, at Kim med stor ansvarsfølelse, har holdt sammen p en
sportsgren som i særdeleshed har været presset af langvarige coronanedlukninger, og af at st
igennem en vanskelig tid med lave børnetal.

Disse udfordringer, har Kim p forbilledlig vis tacklet som formand for et udvalg, som oveni
ogs længe var noget underbemandet.

P trods af udfordringerne for hndbolden, har Kim haft overskud til også at give andre udvalg
en hjælpende hånd. Han har stillet op for sommerskolen, og for sommerfesten med bade grill
og musikanlæg.

At bidrage til et godt samarbejde og den gode stemning er også en vigtig kvalitet i
foreningsregi, og det leverer Kim med et altid lunt humør.

7. Eventuelt

Der var ingen indlæg til punktet fra forsamlingen. Formand Jens Hansen gav nogle praktiske
oplysninger.

Dirigenten erklærede mødet slut.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30

___________

Formand 4’ens Hansen l5TFFgent: Jesper Nielsen


