Dagsorden og referat til generalforsamling i Videbæk Gymnastik- &
Ungdomsforening
onsdag den 5. februar 2020
1.

Valg af dirigent: Jakob Slot, som kunne konstatere at generalforsamlingen varslet og dagsorden var som vedtægterne foreskriver.

2.

Valg af protokolfører og stemmetællere: Helle Pedersen,
stemmetællere vælges senere, hvis det bliver nødvendigt.

3.

Formandens beretning og visioner for fremtiden: god og fyldig
beretning, som kom omkring alle aktiviteter. VGUs visioner for
fremtiden kommes der nærmere ind på under evt. Der blev i
beretningen rettet en stor tak til alle som gør en indsats for VGU.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen og vedlægges
dette referat.
Bilag 1

4.

Aktivitetsformandens beretning og visioner for fremtiden: Noget af
det nye, som er ændret i forhold til sidste sæson, er bl.a. at
instruktørmøderne er blevet inddelt i voksen-børn og fitness, hvilket
betyder at alle tør komme med kommentarer, da der er ikke så
mange med til møderne. Der har været god feedback fra
instruktørerne vedr. ændringerne i holdenes opdeling – dette giver
større hold og det giver noget helt specielt.
Som noget nyt forsøges at oplære unge instruktører, med håbet
om at de kommer tilbage til klubben efter efterskole ophold.
Aktivitetsformanden takkede alle i udvalget og instruktører for
godt samarbejde og et kæmpe arbejde.
Generalforsamlingen godkendte beretningen. Beretningen
vedlægges dette referat.
Bilag 2

Danseudvalget beretning blev fremlagt og godkendt af
generalforsamlingen.
Der var desværre ingen beretning fra hverken løbeudvalget eller
petanque
5.

Økonomiformanden forelægger regnskab.
Regnskabet blev forelagt generalforsamlingen med et overskud
på 9720 kr. noget bedre end sidste års underskud. Dertil skal
siges at køb af dragter bliver flyttet til næste år 2020, grundet 24

års reglen forsvinder og derved opnår foreningen et større tilskud.
Der blev spurgt ind til hvad gaven fra Bugge skal bruges til. Det er
ikke meningen den skal indgå i det ”daglige” regnskab, men
bruges til noget specielt, så som nye aktiviteter. Der er bl.a. taget
af denne til anlæggelse af petanque banen.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Bilag 3

6.

Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

7.

Valg af 2 medlemmer til ledelsen.
På valg: Formand: Bent Norup Andersen – modtager som
udgangspunkt ikke genvalg, men ønsker valget udsat til
efter valg af udvalgsformænd. Dette godkendes –
derefter – se under kulturudvalgsformands valg –
genvælges – Bent Norup Andersen som formand for
VGU.
Aktivitetsformand: Birgitte Skovkær modtog genvalg
Suppleanter:
På valg: Helle Pedersen – modtog genvalg
Kent Glerup-Olesen – modtog ikke genvalg. I stedet
valgtes Tove Hindkjær

8.

Valg af udvalgsformænd
På valg: Gymnastikudvalget: Birgitte Skovkær -genvalg
Kulturudvalget: Bent Norup Andersen -modtager ikke
genvalg, men hvis denne post kan besættes til anden
side, er Bent Norup Andersen villig til genvalg som
formand.
Helle Pedersen vælges som kulturudvalgsformand.
I forbindelse med dette bliver der fremlagt skema over de
forskellige aktiviteter, som er i kulturudvalget, da der er
mange arrangementer, som hver især har brug en
tovholder, kulturudvalgsformanden, skal så have det det
store overblik,:
Fastelavn – der er/kommer en som tager sig at dette Forårsfest – Else Christiansen har styr på det praktiske
vedr. festen.
Skt. Hans – Bjarne Højris og Harry Rasmussen får styr
på det.
Gadefest – der er allerede en som næsten har lovet at
tage sig af dette.
Dilettant – de klarer stort set sig selv, men formanden
tager kontakten til dem.
Danseudvalget: Karen Clausen - genvalg

Løbeudvalget: Kent Glerup-Olesen- genvalg
Petanqueudvalg: Anna Grethe Dyrholm genvalg

9.

Valg af revisor
På valg: Anette Guldborg - genvalg
Valg af revisorsuppleant:
På valg: Margrethe Jensen - genvalg

10. Eventuelt
Kommentar fra generalforsamlingen vedr. manglende beretning fra
løbeudvalget og petanque udvalget.
Ønske/forslag om at ”aktiv onsdag” bliver en del af VGU. Som udgangspunkt
er det intet til hinder for dette, nu da 24 års reglen ikke er længere.
VGU har fået henvendelser fra andre sportsforeninger om evt.
sammenlægning. I den forbindelse har der været møder med
svømmeklubben, og DGI for at undersøge, hvordan det evt. kunne lade sig
gøre. Bent fremlægger lidt om, hvad der er kommet frem på tidligere møder
med svømmeklubben. Sammenlægning skal være på den måde at der laves
en helt ny klub – ikke at andre klubber kommer ind under VGU eller for den
sags skyld, svømmeklubben.
Der er lavet indbydelse til Dialogmøde, hvor alle sportsforeninger indenfor
Videbæks bygrænse inviteres. Det er 30. marts kl. 19.
Generalforsamlingen bakker op om ideen, og mener at timingen med hensyn
til evt. sammenlægning af flere klubber er optimal.
Der kommer spørgsmål frem om, hvordan man får fat i de unge til
bestyrelsesarbejde. Fra gymnastikudvalget side, forsøger de at tage fat i
mødre til konkrete opgaver, men det er lidt svært med de unge.
Der blev rettet et stor til fra generalforsamlingens side til ledelsen og de
frivillige i klubben.
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