
Ordinær generalforsamling GIF 

den 24. februar 2017 
 

Foreningens formand byder velkommen med henvisning til foreningens vedtægter er første punkt 

valg af dirigent.  

 

1. Dirigent og herefter referent 

Bestyrelsen indstiller Henning Winther til dirigent. Henning vælges med applaus. Indkaldelse til 

generalforsamlingen konstateres som sket rettidigt med henvisning til annonce i Østbirk Avis, 

hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Til referent blev Jakob Westphall foreslået og valgt. 

 

2. bestyrelsens beretning ved formand Rasmus Mazanti 

Formanden fremlagde beretningen, der herefter var til åben drøftelse. Det har været et stille år, da 

flere bestyrelsesmedlemmer har været hårdt presset af arbejde. Sidst på året har bestyrelsen dog 

arbejdet med nogle fremtidsorienteret opgaver; Årshjul, forretningsorden, organisationsdiagram og 

emner til bestyrelsen. Desuden blev det store arbejde omkring sponsorer som Holger har bidraget 

med i mere end 30 år fremhævet. En utrættelig indsats for at skabe gode rammer for ungdommen 

som bestyrelsen kvitterer med at udnævne Holger til æresmedlem, der naturligvis blev ledsaget af 

stor bifald. Andre emner var halfordeling hvor alle må være fleksible, Oberwetz, hvor 45 deltog i 

deres jubilæumsfest i 2016, et skaterarrangement der gav travlhed i cafeteriet, en ny attraktiv 

aftale med Sportigan, hvorfor alle frivillige snart får nyt kubtøj. Endelig blev årets byfest med 

overskud for første gang og med stort arbejde fra særligt Charlotte og Pia. Slutteligt en stor tak 

bestyrelsen for indsatsen, samt alle udvalg, frivillige trænere, holdledere, kampfordelere, hjælpere 

ved dommerbord og hver og én der har ydet en eller flere opgaver i løbet af året – uden det store 

frivillige arbejde er der ingen forening, så TAK for det. 

Fra udvalgene blev der talt om: 

• Karate: 45 børn – mange nye børn for GIF 

• Håndbold: 9 hold fra Trilletrolle til senior H/D, brag i hallen og fælles stævne for 40 børn 

• Fodbold med et udvalg der søger kampsætter efter et år med pigeraketten, der gentages i 

2017, 20 hold til SØ-cup, samarbejde med Østbirk/egebjerg for at fastholde de unge, og 

fremadrettet mere fokus på pigehold. 

• Badminton med 26 motionister/turneringsspillere og 22 børn, der mangler 1-2 trænere. 

• Cafeteria med økonomisk overskud, stort bidrag til byfesten og efterlysning af flere frivillige. 

• Sponsorudvalg, hvor Allan og Rasmus overtager. Har opgave med at beskrive hvilken 

værdi vi kan tilbyde sponsorerne. 

• Oberwetz har fået styr på økonomien og vi forventer ca. 45 Oberwetzere i Gedved til Pinse. 

 

Beretning godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab: 

Kassereren fremlagde regnskabet for det foregående år og konstaterede at det store underskud i 

2015 (bl.a. som følge af en række investeringer) blev afløst af et meget fint overskud i 2016 på 

baggrund af øget økonomistyring, overskud på byfest, kommunalt tilskud, private bidrag 

(sponsorater) og opmærksomhed på sikre indtægter. 

Regnskabet blev godkendt 



 

4. Indkomne forslag: 

Ingen 

 

5. Forslag til foreningens virke: 

Ingen 

 

6. Fastsættelse af kontingent: 

På baggrund af det seneste regnskab foreslår bestyrelsen, at alle kontingenter fortsætter uændret. 

Bestyrelsens arbejder videre med mulighed for kontingentændringer for idrætter uden 

trænere/turnering. 

Godkendes. 

 

 

7. Valg af formand: 

Rasmus Mazanti genopstiller og valgt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Følgende er på valg; 

Cecilie Degn (modtager genvalg) 

Henning Winther (modtager genvalg) 

Jette (modtager ikke genvalg) 

Kristian Grønbæk opstiller 

Cecilie, Henning og Kristian vælges. 

Til suppleanter genopstiller både Line Iversen og Thomas Simonsen. Desuden opstilles Christina 

Vigild.  Alle vælges. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Jeanette og Louise genvælges for endnu et år og bliver valgt. 

Desuden genvalg til suppleant. 

 

10.  Eventuelt: 

Kort drøftelse af fremtiden omkring den gamle boldbane og hvilke muligheder det kan give GIF. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med det sammen med planer for den gamle seminarhal. 

 

Herefter kan dirigenten lukke årets generalforsamling. 

  

Jakob Th. Westphall, referent 



Referat konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 24. februar 2017 

 

Deltagere: Rasmus Mazanti, Anders Vigild, Cecilie Degn, Henning Winther, Kristian Grønbæk, 

Christina Vigild, Line Iversen, Jakob Westphall (ref.) 

 

 

Bestyrelses konstituering: 

 

Næstformand: Henning 

Kassere: Anders Vigild 

Referent: Jakob Th. Westphall 

 

Udvalgsrepræsentanter: 

Oberwetz: Rasmus 

Fodbold: Anders 

Håndbold: Henning 

Floorball: Kristian (kontaktpersoner/mail mailes til Kristian!) 

Volleyball: Kristian (kontaktpersoner/mail: John Ifversen, Johnifversen@gmail.com ) 

Karate: Allan 

Sponsor: Rasmus 

Tennis: Rasmus 

Cafeteria: Cecilie 

Tøj: Pia/Christina (indtil videre) 

Web: Henning 

 

 


