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Punkt 1) Valg af dirigent:
Kristian Grønbæk.

Punkt 2) Valg af referent:
Christina Vigild

Punkt 3) Formandens beretning:
”Et år som formand. Ja da jeg tog den beslutning at stille op som formand med bestyrelsens opbakning, var
det I mangel af bedre. Vi havde ikke kunne finde en udefra. Det har jeg på ingen made fortrudt. Det har ikke
været den helt store forandring, men et sted har det dog. Min mail Box er konstant fyldt. Vi er som de fleste
af jer nok ved I fuld gang med projekt ny hel hal. Den er nu inde I en vigtig fase, som kræver meget af vores
opmærksomhed. Og der må jeg bare sige vi har nogle der tager et kæmpe ansvar. Jeg er selv kun med på
sidelinjen og hjælper kun lidt. Vi har fornyeligt vagt på bestyrelsesmøde at hæve vores bidrag fra 150 til
250.000 over 3 år. Den beslutning er taget på baggrund af at det er her og nu vi kan gøre en forskel og ikke
om 2 år når hallen står færdig. Så er det forsendt at ændre noget. Ved også at vennerne har valgt at smide
yderlig 50000 over i det de allerede har bidraget med. Der ud over er GFG også i gang med at kigge på deres
buget og se hvor meget de kan levere. Vi kan ikke komme uden om at den tager meget af vores tid og fokus.
Så den store udvikling I Gedved IF har der ikke været tid til. Så I bestyrelsen har den stået mere på at drifte
og ikke udvikle. Når det så er sagt har vi heldigvis nogle udvalg/trænere og forældre der vil det anderledes.
De ser udvikling og muligheder. Her tænker jeg på Basket som igen er slået i gang og nu ser det ud til at
lykkes. Håndbold køre bare der ud af med nye i udvalget og mange nye tiltag, der iblandt Håndboldcamp
trænerundervisning og meget andet. Byfesten med et næsten helt nyt udvalg sprang alle rammer med et
kæmpe overskud. Badminton på andet år I træk at øge medlemstallet markant. De har alle formået at
udvikle på I forvejen velfungerende udvalg. Og generelt over hele linjen føler jeg der er en bred opbagning af
frivillige til vores forening. Vi har fra sæsonstart besluttet I bestyrelsen at der ikke skulle bruges for meget
krudt på sponsor til foreningen. Og det var på baggrund af at vi vidste der ville og stadig vil bliver trukket
hårdt på det lokale erhvervsliv når der skal spørges om penge til den nye hal. Vi er klar på at give den mere
gas på det område I sæson 20-21 med et nyt sponsorudvalg. ”

Punkt 4) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab:
Se vedhæftede. Indtægtsnedgang/medlemsantal nedgang pga. nedlukket selvforsvarsafdeling.
Der ligger en stor udgiftspost i foråret til trænerhonorarer – derfor en stor egenkapital.
Der ligger mange sponsorater på Byfesten.
Det er byfesten der gør, at vi kan give 50.000 ekstra til Projekt Ny Hal.
Cafeteriet giver et pænt overskud. Skal ikke være en overskudsforretning, men primært være et rart
samlingssted.
Projekt Ny hal – 101.087 kr.
Se særskilt regnskab.
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Regnskabet er underskrevet af revisor.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Punkt 5) Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.

Punkt 6) Forslag til foreningens fremtidige virke
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.

Punkt 7: Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen har kigget på kontingentsatser i forhold til forventning til lavere sponsorniveau (50.000 mod
tidligere 100.000) samt mulighed for at kunne støtte projekter og udvikle Gedved IF. Bestyrelsen fremstiller
følgende forslag:
Enhedskontingent: Øges med 100 kr. (Effekt: 21.000 kr. i merindtægt)
- Førskolebørn
600 kr.
- Skolebørn fra 0. klasse til og med 17 år
900 kr.
Senior: Alle grundsatser stiger med 50 kr. (Effekt: 4560 kr. i merindtægt)

Sats

Grundsats I (5-7 mdr.)*
Grundsats II (8 mdr. eller mere)*
Tillæg for ugentlig træning
Tillæg for turneringsdeltagelse
Tillæg for tilknyttet træner
Kontingentsats

500
700
200
200
200

Fodbold
Oldboys
1

1

Fodbold
Oldgirls
500
0
0
200
0
700

1
1
1

Hockey

500
0
200
200
0
900

1
1

Badminton

0
700
200
0
0
900

1
1

Håndbold
Senior herrer
0
700
200
0
0
900

1
1
1
1

450
0
200
200
200
1050

Håndbold
Senior damer
1
1
1
1

450
0
200
200
200
1050

Trænerhonorar:
Ønsker at indføre et enhedskontingent for trænere på 600 kr. for fri træning (Effekt: 15600 i merindtægt.
Alt i alt 42.060 kr. i merindtægt.
Forslaget godkendes enstemmigt.

Punkt 8) Valg til bestyrelsen:





Karsten Ørbech modtager genvalg
Christina Vigild modtager ikke genvalg
Anders Vigild modtager genvalg
Jakob Westphall modtager ikke genvalg

Side 2 af 5

Generalforsamling Gedved Idrætsforening
25. februar 2020
Referat

____________________________________________

Lina Husballe stiller op som bestyrelsesmedlem og stemmes ind. Lina er frivillig i cafeteriet, har tidligere
siddet i 2 bestyrelser og mor til en håndboldpige.
Brian Haugaard stiller op som bestyrelsesmedlem og stemmes ind. Brian er far til 2 drenge, fodboldtræner
for U9 drenge, uddannet revisor og med i arbejdsgruppen for Hel-Hal-festen.
Valg af suppleanter:




Lars Bohlbro genopstiller og vælges ind.
Ronald Nielsen genopstiller og vælges ind.
Christina Schou Vigild stiller op som suppleant og vælges ind

Vi byder velkommen til alle nye medlemmer!

Punkt 9) Nyt fra udvalgene:
Fodboldudvalg v. Cliff: ”Der er desværre kun 3 medlemmer tilbage i udvalget: Thomas, Randi og Cliff.
Startede 2019 med SØGE mesterskab – god tilslutning. Der er altid stor opbakning fra trænerstaben ti
praktiske opgaver så som oprydning i boldrum, opkridtning mm. Stor tak for det. Udvalget har haft stor
succes med fredagstræninger med stor tilslutning. Der arbejdes stadig i Horsens Nord samarbejde med
Egebjerg og Østbirk. Har haft trænerkursus med DBU-konsulent for alle trænere.”
Håndboldudvalg v. Karsten i Christinas fravær: ”Det har været et spændende år for Gedved Håndbold.
Internt i udvalget er det sket lidt småjusteringer. Karsten Ø sidder nu som kontakt til bestyrelsen, Kim
Roersen er suppleant og vi har med stor glæde budt velkommen til to nye medlemmer – nemlig Gitte
Merrald og Kasper Søby – sidstnævnte var i forvejen vores uundværlige kampplanlægger.
Vores mål er stadig – DET SKAL VÆRE SJOVT AT SPILLE OG TRÆNE HÅNDBOLD I GEDVED. Og det mener vi
det er. På de små børnehold har U6 mix været ude at spille kampe og selv været vært for nogle stævner. På
U9 drenge og piger har vi efter jul fået dem tilmeldt sæsonen og de spiller nu kampe i weekenderne. Det er
rigtig dejligt at se, hvordan børnene nyder hinanden selskab og det at dyrke idræt som et hold. På
ungdomsholdene U11 drenge og U11 piger har der været tilgang af spillere og trænerteamene har gjort det
muligt at deltage i turneringer og stævner, hvor børnene har haft mange gode håndboldoplevelser. U15
pigerne har været meget selvkørende og spillet en masse god håndbold med stabile og dygtige trænere bag.
I vores børne- og ungdomsafdeling har vi en fantastisk, engageret og dygtig trænerstab, der ofrer MANGE
frivillige timer på at vores børn skal have gode sportsoplevelser. I skal have tusind tak for jeres fantastiske
arbejde. U11 pigerne har selv afholdt en fantastisk flot arrangeret håndboldskole i vinterferien – seget flot
stykke forældrebåret arbejde, som kan inspirere andre – tusind tak. Jeg glæder mig til påskestævne hvor U9
drenge, U11 drenge og U9 piger tager afsted sammen til Vojens!
På seniorsiden er vi stolte af at have to hold. Herre og damesenior. Det er trænerne Morten og Bo der gør
det muligt at havde en velfungerende seniorafdeling i vores lille klub. Herrerne har haft en rigtig god sæson
med mange og tætte kampe, imens damerne er rykket op i serie 2. De har måske ikke vundet så meget
deroppe, men 1 point er det blevet til. Det bedste er at vi holder fester og fællestræninger, hvor vi hygger os
sammen på tværs. Det betyder også at vi nu hjælper hinanden med dommerbord og hepper på hinanden til
kampene. Det giver glæde og liv i vores klub – præcis som vi ønsker det.
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Vi har afholdt Brag i Hallen i efteråret og det var en virkelig god dag. Jeg bliver imponereret når vi afholder
de arrangementer. Alle bakker op, møder op og gør en indsats for at det skal lykkedes. Tusind tak for det.
Desuden har vi en ambition om at blive endnu bedre og udvikle vores trænere, samt bruge hinandens
kompetencer på tværs af holdene. Vi har derfor afholdt internt trænerkursus med et rigtig flot fremmøde.
Samtidig har vi også haft besøg af håndboldkaravanen, og det fik faktisk tilgang af spillere i klubben. Det
går fremad.
Næste år byder på nye forandringer på håndboldsiden. Vi har ambitioner for håndbold i Gedved. Vi vil gerne
kunne tilbyde håndbold til alle aldre og køb i vores klub. Vi er i gang med at kigge på langsigtede strategier
og årshjul for aktiviteter i vores klub. Vi vil udvikle os og blive endnu bedre.
Håndbold er sjovt og det er endnu sjovere hvis vi løfter i flok. Har du lyst til at bidrage på den ene eller
anden måde - Så giv lyd - vi mangler dig.
På vegne af håndboldudvalget – Christina Skov Iversen”
Badmintonudvalg v. Christina: ”Vi har igen 2 børnehold kørende. Vi har banelejer af 3 omgange tirsdag
aften – stort set alle baner er udlejet. Vi har i år haft et stor tilgang af seniorherrer – så det nu er rigtig
mange spillere i hallen til den sene tid. Vi har fået et turneringshold med 4 herrer og 2 damer og der er
næsten rift om pladserne. Fra næste sæson vil vi forsøge at få en træningstid for alle der har lyst til at spille
på kryds og tværs og ikke være låst af baneleje og få personer.39 børn – 48 voksne! (forrige sæson 41 –
38).Vi har også haft succes med lørdagsfjer – der har i gennemsnit være 15 i hallen lørdag formiddag. Det er
fantastisk at så mange har lyst til at komme og spille fjer med deres børn. Og det skal vi helt sikkert også
skabe endnu bedre rammer for næste år.
Vi havde også succes med 2 dages badmintonskole i uge 32 – 18 børn tilmeldte. VI afholder sammen
koncept igen i uge 27. Igen i år har vi også lejet Natmintonudstyr og haft en fantastisk fredag aften i hallen
med alle badmintonbørnene.
Flere af vores børn har også prøvet kræfter med turneringer, hvilket har været sjovt for alle.
Jeg synes at vi efterhånden har nogle gode folk indover badminton – trænere, holdledere mm. Derudvoer
fornemmer jeg en god forældreopbakning – det er bare et spørgsmål at definere de små opgaver.
Så jeg er sikker på, at vi med den rette planlægning kan udvikle og skabe endnu flere gode
badmintonoplevelser for børn og voksne.”
Hockey v. Rene: ”Fredagshold nedlagt pga. for få tilmeldinger. Herreholdet 18-20 medlemmer, træner
onsdag og søndag. Fuld fart på.”
Basket v. Christina: ”Der er kommet rigtig godt gang i tilgangen, de er nu oppe på 12 børn. Der er planlagt
stævne i Gedved Hallen.”
Bordtennis v. Rene: ”For første gang fast bordtennistræning på programmet – 6-10 stykker hver gang. Der
er træner på, men holder niveauet hvor alle kan være med.”
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Cafeteria v. Thomas: ”Sidder nu 5 i udvalget. Har forsøgt at holde så meget åbent som muligt. Derudover
forsøgt med andre åbninger ifm. VM mm. Der har været god succes med fredagsåbning ifm.
fodboldtræningen. Vil gerne forsøge med flere fællesspisninger i den kommende sæson. Har stadig lidt
udfordringer med at finde frivillige til vagter. God økonomisk udvikling, som gerne skal fortsætte.”
Oberwetz v. Rasmus: ”Venskabsforening i Tyskland. I år drager Gedved til Oberwetz. Vi ønsker flere
familier, der vil være med, så vi kan fortsætte venskabet. 50 års jubilæum om få år.”
Gedved Idrætscenter v. Lars: Fantastisk at se den enorme aktivitet, som er vokset omkring projektet.
Vision: En attraktiv by - Et samlingssted - Gode idrætsfaciliteter.
Vi har i alle 3 foreninger stort frafald af børn/unge fra mellemtrinnet og op. At fastholde denne
målgruppe har været et stort fokuspunkt for arbejdsgruppen. Hvad kan vi gøre for at få fat i dem i det
nye halprojekt. Vi har i samarbejde med skolen været i PBL-uger. Der er god dialog med kommunen. 2
mio. går til ny hal og springcenter. Derefter 4-5 mio. til cafeteria mm. Lars opfordrer alle til at tage fat i
de virksomheder, man har kendskab til og høre, hvordan kan de bidrage ind i projektet.”

Punkt 11) Valg af revisor og revisorsuppleanter:
Jeanette Bjerg og Louise Lyngå genopstiller. Revisorsuppleant: Rasmus Mazanti

Punkt 12) Eventuelt:
Rasmus: Er glad for at se en utrolig aktiv forening. Det er positivt at vi har så mange nye med i arbejdet her i
Gedved.
Anders: Tak til Jakob for mange års arbejde i bestyrelsen.
Vi sender en stor tanke til Allan Kronholm for hans store indsats med selvforsvar i Gedved IF – desværre har
Allan tabt kampen til kræft.
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