
 

 

 
 

Referat generalforsamling i Videbæk Gymnastik- & Ungdomsforening 
onsdag den 9. februar 2022 

 
 

1. Valg af dirigent.  
 VGU foreslår Jakob Slot og generalforsamlingen godkender dette 
 Jakob konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt efter vedtægterne, ligeledes er 
dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 
VGU foreslår Helle Pedersen som protokolfører. Hvis det bliver behov for stemmetællere, 
vælges disse blandt de fremmødte. Godkendes  

 
3. Formandens beretning og visioner for fremtiden. Se bilag 1. Bl.a. nævnes at der bliver samlet 

annoncering fra flere foreninger i Videbæk, Herborg, Troldhede og evt. flere i Videbæk Spjald 
avis i uge 32, i forbindelse med opstart af de forskellige aktiviteter. Der bliver lavet en fælles 
omtale på 4-8 sider i avisen, hvor flere foreninger kan promovere sig, og så kan foreningerne 
tale sammen om at man ikke laver svømning og gymnastik for samme alderstrin på samme 
tidspunkt. Formanden nævnte bl.a. også at de frivillige skal være med til at synliggøre 
foreningen – uden frivillige ingen VGU 
Kommentarer:   Ingen kommentarer fra de fremmødte og beretningen godkendes   

 
4.   Økonomiformanden forelægger regnskab. Se bilag 2. Regnskabet godkendes 

 
5. Aktivitetsformandens beretning og visioner for fremtiden: Bilag 3. En af de nye ting man evt. 

kunne tage med på programmet i næste sæson er Tik-Tok, som er meget fremme i tiden. 
Beretningen godkendes også uden kommentarer. 

 
6. Øvrige udvalgsberetninger:  Linedance, petanque, løb/walk, stavgang, dilettant og kultur 

Alle beretninger godkendes også uden kommentarer – se bilag 4-5-6 -7-8 og 9 
 

7. Indkomne forslag.  Der er ikke modtaget forslag 
 
8. Valg af 2 medlemmer til ledelsen. 
 På valg er: Britta Hjaltason Jeppesen – tilbyder genvalg - genvælges 
 Birgitte Skovkær – tilbyder genvalg - genvælges 
 

 Suppleanter: 
 På valg er:  

 Helle Pedersen – tilbyder genvalg – genvælges  
 Tove Hindkjær – tilbyder genvalg- genvælges 
   

 
 



9. Valg af udvalgsformænd 
 På valg er: 
 Gymnastikudvalget: Britta Hjaltason Jeppesen – tilbyder genvalg -genvælges 

 Kulturudvalget: Helle Pedersen – tilbyder genvalg - genvælges 
 Danseudvalget: Karen Clausen – tilbyder genvalg- genvælges 
 Løbeudvalget: Flemming Trankjær – tilbyder genvalg- genvælges 

Petanqueudvalget: Margit Cadovius – tilbyder genvalg – genvælges 
 

Valg af revisor  
På valg er:  
Bent Norup Andersen – tilbyder genvalg - genvælges 

    
Valg af revisorsuppleant: 
På valg er: 
Margrethe Jensen   – tilbyder genvalg - genvælges 

 
    

11. Eventuelt  
 
-Jakob Slot ønsker at træde ud af Foreningssamvirke og spørger generalforsamlingen om der 
evt. er andre der kunne have lyst til at tage tjansen efter ham. Ingen meldte sig 
- Karen Clausen foreslår at VGU bliver mere synlig i byen, og på skolen, evt. være med i 
velkomstpakken, som Borgerforeningen står for. Evt være med til open by night. Hvilket kan 
være svært, da sæsonen for gymnastik først starter i september. Men det er taget til 
efterretning  
- atletik kunne være en del af SFO – obs alder 
- vedr. mix-motion og Landsstævnet – åbnes for alle? 
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