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1) Valg af dirigent: Kristian Grønbæk
2) Valg af referent: Christina Vigild
3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden:
Se vedhæftede dokument fra Rasmus Mazanti.
4) Udvalgenes beretning:
Badminton v. Christina Vigild:
Inge Kruse tager sig primært af motionisterne, baneleje og turneringspillere.
Christina Vigild tager sig af børne- og ungdomsarbejdet. Der er tilmeldt ca. 30
glade motionister heraf et veteranturneringshold. Så badmintonbanerne er fyldt
op mandag og onsdag aften.
Vi har i år fået startet rigtig godt op med børnetræning mandag eftermiddag.
Hele 34 børn er tilmeldt, og vi har udvidet fra en træning til to træninger. Det
er virkelig positivt med den store tilgang af spillere. Flere børn har deltaget i
begynderstævner og kommunemesterskaber. Vi afslutter sæsonen med
Natminton fredag d. 4. maj i hallen med fællesspisning og spil for alle børn. Vi
håber, dette kan være med til at fastholde børnene til næste sæson samt
sprede budskabet om, at det er sjovt at gå til badminton i Gedved IF.
Fodbold v. Søren Clemmensen:
Denne sæson tæller 19 hold ligeligt fordelt ml. piger og drenge. Tyngden ligger
blandt de helt unge spillere. Horsens Nord samarbejde skal gerne fastholde de
lidt ældre spillere. Vi har afholdt ”Pigeraketten” med stor tilslutning.
Turneringer spilles i DGI-regi. I uge 27 2018 skal Gedved afholde DBU´s
fodboldskole. Derudover planlægger vi et indendørsstævne i efteråret en hel
weekend med ca. 54 hold. I uge 4 2019 skal vi afholde SØGE-mesterskaber.
Udvalget vil afholde trænermøde 7. april efterfulgt af arbejdsdag.
Horsens Nord samarbejdet er også ved at have fået et godt fundament og god
struktur for et godt samarbejde. Dette har kostet en del arbejdstimer, men
forhåbentlig kommer det spillere fra U12 og op til gode de næste mange år.
Samarbejdet er mellem Egebjerg, Østbirk og Gedved, og alle tre klubber ønsker
at fortsætte samarbejdet.
Håndbold v. Pia Winther: 6 ungdomshold, 1 seniorhold. 3 hold tager til
stævne i AGF marts 2018. Sidste sæson var flere hold til stævne i Skive, hvilket
var en stor succes.
Selvforsvar v. Allan Kronholm:
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60-70 børn + 10-15 voksne fighter flere gange ugentligt i seminariehallen. Der
er helt sikkert plads til specielt flere voksne. Pga. tilgang på juniorholdet har vi
udvidet til to træningstider. D. 16/3 er der graduering i Seminariehallen, som
alle er velkommen til at komme og overvære. Selvforsvar er begyndt at trække
børn fra de omkringliggende byer og tilser specielt de børn, som ikke ser
fodbold og håndbold som primære sport. Så det er en meget positiv udvikling
indenfor denne idræt.
Basket v. Anders Vigild:
Der er p.t. 8 børn, der træner hver onsdag i hallen. Randi, som er træner, vil
udvide, så flere årgange kan være med i træningen fremadrettet. Basket kører
på første sæson, så vi håber på, at tilgangen øges i takt med god omtale.
Hockey v. Anders Vigild:
Træningen startede egentlig som oldboys fodbold-vedligehold, men nu kører
det hele sæsonen. Der er ca. 20 betalende mænd på holdet, som træner
onsdag aften.
Sponsor v. Holger Jensen:
Har tegnet 4-årig sponsorkontrakt med Nybolig. GIF for 1000 kr. for hvert af
Nyboligs hussalg i byen. EMCA er også fortsat hovedsponsor. Derudover er der
fundet flere boldsponsorer.
2018: Nyt hovedsponsorat med Finn Jensen. Farmacell har givet 4000 kr.
Gedved Fjerkræ 3000 kr. Photoshop i Skanderborg 5 bolde.
Vi har p.t. 6 hovedsponsorer. Holger opfordrer til, at vi i fremtiden overvejer
samarbejde med Smuk Fest i Skanderborg, da det kan give en god indtjening.
Cafeteria v. Henrik Degn:
Ikke meget omsætning og intet overskud. Vi håber på at få nedsat en
cafeterieudvalg, så vi kan få mere gang i cafeteriet fremover.
Oberwetz v. Rasmus Mazanti:
I 2017 besøg her i Gedved fra vores tyske venskabsby. I pinsen 2018 tager
Gedved på besøg i Tyskland. Infomøde d. 5/3 omkring dette.
Tennis v. Anders Vigild:
I samarbejde med skolen fik vi gjort den ene bane spilleklar, desværre har
ingen taget teten for at få gang i baneleje mm. Så nu er banen igen groet til.
Projekt ”Hal 2” v. Kristian Grønbæk:
Først d. 1. oktober 2018 ved vi, hvor mange penge der er at gøre med til dette
projekt. Lokalrådet gør en stor indsats og er en vigtig sparringspartner i det
kommunale arbejde. Projekt ”Hal 2” kan kun lade sig gøre, hvis GIF
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samarbejder tæt med Gedved Gymnastikforening. Kristian er forgangsmand og
brobygger for at optimere dette samarbejde.
5) Fremlæggelse af og godkendelse af revideret regnskab v. Cecilie:
433 medlemmer indberettet, 50 flere end sidste år.
Regnskabet godkendes.
Regnskabet er vedhæftet som dokument hertil.
6) Indkomne forslag:
Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring i §12 til: ”Bestyrelsen består af
formand samt 6-8 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. 3-4 vælges i
lige år og 3-4 vælges i ulige år. Højst 2 af bestyrelsesmedlemmerne må være
under 18 år.”
Vedtægtsændringen godkendes.
7) Forslag til foreningens fremtidige virke:
Ingen kommentarer.
8) Fastsættelse af kontingent:
Ingen kommentarer.
9) Jobbeskrivelser til udvalgsposter:
Vi mangler folk til Sponsorudvalg, Cafeterieudvalg og Håndboldudvalg.
10)
Valg af formand:
Rasmus Mazanti genopstiller og vælges til posten.
11)
Valg af bestyrelsesmedlemmer, derefter valg af suppleanter:
På valg til bestyrelsesmedlemmer: Allan, Anders og Jakob. Allan og Anders
ønsker at genopstille og vælges atter ind. Jakob ønsker at vælges som
suppleant. Christina Vigild ønsker at tage Jakobs plads i bestyrelsen og vælges
ind.
To nye kandidater stiller op:
Rene Dalgaard: Rene har boet i byen i 5 år med sine to børn og kone. Han er
aktiv fodboldtræner for sine børn og selv aktiv udøver i foreningen. Rene kan
bidrage med IT-kompetencer og projektorienteret arbejde.
Rene vælges ind i bestyrelsen for 1 år.
Karsten Ørbech: Karsten har som ung siddet i bestyrelsen. Han er født i
Gedved og bor nu i byen med sin kone og 2 børn. Han er håndboldtræner for
sine børn og selv aktiv udøver i foreningen. Karsten kommer med stærke
regnskabs- og IT-kompetencer.
Karsten vælges ind for 2 år.
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Valg af suppleanter: Thomas Simonsen afgår. Rene ?????, Line Iversen og
Jakob Westphall ønsker at stille op. Alle tre vælges. Det vedtages samtidig, at
ved evt. fratrædelse fra bestyrelsesmedlem, bliver der trukket lod blandt
suppleanterne til at indtage bestyrelsespladsen.
12)
Nyt fra udvalgene:
Ingen kommentarer.
13)
Valg af revisor og revisorsuppleanter:
Samme som sidste år.
14)
Eventuelt:
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og tak til afgående.
Tak for nu.
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