
 

Referat fra generalforsamling i VGU 19.5.2021 

1. Valg af dirigent. 

Jakob Slot vælges.  Han konstaterer at annoncering af generalforsamlingen var 

sket i tide og ligeledes at dagsorden stemmer overens med vedtægterne. 

Dirigenten spurgte de fremmødte om der var indsigelser mod 

generalforsamlingens lovlighed set i forhold til det rykkede tidspunkt fra 

februar til maj grundet corona pandemien. Der var ingen indsigelser. 

 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 

Som protokolfører vælges Helle Pedersen. Hvis det bliver nødvendigt med 

stemmetællere, vælges de blandt de fremmødte. 

 

3. Formanden aflægger beretning og visioner for fremtiden. 

God og fyldig beretning, som kom omkring alle aktiviteter.  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. Aktivitetsformanden aflægger beretning og visioner for fremtiden. 

Under aktiviteter hører 

Dans – Karen Clausen aflagde beretning – De har bl.a. lavet digital dans, 

grundet danse abstinenser, hvilket i marts måned resulterede i de dansede 

udendørs.   
bilag 2 

 

Petanque – Ca. 24 medlemmer som hygger sig med spillet og hinanden og de 

retter en tak til Jens Jensen, som sørger for kaffe til dem.  
bilag 3 

 

Løb – Flemming Trankjær aflagde beretning. De var rigtig godt forberedt til 

opstarten sidste forår, men en vis pandemi satte en stopper for dette. Det 



betyder at til opstarten 2022 er alt stort set klar. Man er lidt forsinket kommet 

i gang med 2021 sæsonen. Afventer lidt endnu men de sociale arrangementer, 

men håber de kommer snarest. 
Bilag 4 

 

Stavgang – Else Christiansen. Meget stabilt fremmøde, ca. 20 stk. onsdag 

formiddag. Retter en tak til Margit Slot, som har hjulpet til først på sæsonen. 

 

Kultur: Helle Pedersen aflagde beretning, som desværre kun kunne fortælle at 

alt har været aflyst siden sidst, grundet Covid. Der håbes på mere aktivitet i 

2021/2022 

 

Atletik: Birgitte fortalte at de lige er startet op og der er ca. 10 stk. både store 

og små. 

Aktivitetesformandens beretning 

Gymnastik og fitness har jo virkelig været præget af aflysninger, men 

opfindsomheden fejler intet, så i efteråret gik nogle instruktører sammen og 

lavede videoer, som blev lagt på vores lukkede youtube kanal, samt senere 

blev udsendt via antenneforeningen og det har virkelig været et hit. Desværre 

blev forsamlingsforbuddet igen sænket, så der kom ikke flere videoer. 

Nu ser vi med fortrøstning frem mod den nye sæson, som er ved at være på 

skinner og håber der kommer opvisning i foråret 2022. 
bilag 5 

Generalforsamlingen godkendte alle beretninger 

 

5. Økonomiformanden forelægger regnskab. 

Spørgsmål til økonomiformanden vedr. negativ rente. Som medlem af DGI 

håber vi de kommer med et eller andet der kan evt fritage os for dette, da 

foreninger bliver set som virksomheder, hvilket jo ikke er tilfældet. Vi afventer. 

I forbindelse med en evt. sammenlægning med andre klubber/foreninger, 

kommer dette evt. også i spil. 

Der spørges til Bugges gave – der er helt klare retningslinjer for hvad disse 

penge må bruges til. De må bl.a. IKKE indgå i den daglig drift, men skal 

bruges til evt. nye tiltag, evt. events. Det kunne f.eks. være et brag af en 

opstart i efteråret efter coronaen forhåbentlig har sluppet sit tag i DK. 

Ligeledes blev foreningen tidligere på året udnævnt til årets forening og fik i 

den forbindelse 20000 kr. af Ringkøbing Landbobank. Disse bør også bruges til 

medlemmerne. 



Generalforsamlingen godkendte regnskabet, som på trods viser et pænt 

overskud. 

Bilag 6 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen 

 

7. Valg af 2 medlemmer til ledelsen og 2 suppleanter. 

Formand: Bent Norup Andersen ønsker ikke genvalg 

Birgitte Skovkær vælges som ny formand 

Økonomiformand Erik Hindhede genvælges 

Aktivitetsformanden er ikke på valg, men da Birgitte Skovkær vælges til 

formand, bliver Britta  Jeppesen valgt til Aktivitetsudvalgsformand 

Som suppleanter er Tove Hindkjær og Helle Pedersen, på valg – begge 

modtager genvalg. 

 

8. Valg af formand til aktivitetsudvalgene. 

Gymnastik og fitness: Britta Jeppesen 

Løb: Flemming Trankjær 

Petanque: Margit Cadovius 

Dans: Karen Clausen 

Kultur: Helle Pedersen 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg er Revisor Anette Guldborg – modtager ikke genvalg – Bent Norup 

Andersen vælges 

Revisor suppleant er Magrethe Jensen på vag, hun modtages genvalg. 

 

10. Eventuelt. 

Under evt. blev der snakket frem og tilbage vedr. evt. kontingent nedsættelse i 

den kommende sæson grundet nedlukning det seneste år. 

Flere forslag kom frem: 

-ikke gøre noget 

-forlænge sæsonen evt. i begge ender. 

-foredrag – evt. i forbindelse med løb – nogen som ved noget – indpiskere 

-en tak til medlemmerne, evt. fælles spisning. 

-knytte de forskellige aktiviteter i foreningen sammen en aften eller dag. 



Tak til Bent for 6 gode år som formand og tak fordi han tager en tørn som 

revisor. Tak for de fremmødte for god ro og orden og tak til Jakob for at være 

dirigent. 

Referent Helle Pedersen 

 

 


