
Generalforsamling Gedved Idrætsforening 2021 

1. Valg af dirigent. Karsten Ørbech. Mødet er indkaldt rettidigt og i henhold til vedtægterne 

2. Valg af referent. Lina Husballe 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formand, Anders Vigild: Generalforsamling udsat af flere 
gange pga corona. 

Pga corona har mange aktiviteter være lukket ned. Da der blev åbnet op for aktiviteter udendørs, 
valgte nogle af indendørsholdene at lave noget udendørs træning. Fodbold startede op så hurtigt 
banerne tillod det. 

Stor støtte til foreningen trods nedlukning. Ingen har anmodet om at få dele af kontingent betaling 
tilbagebetalt og nogle trænere har frabedt sig honorar. 

Vi har genforhandlet aftale med vores 4 gode sponsorer: Mehr - Flügger Horsens, Lindved Tag, 
Gedved Entreprenør, Café og restaurant Schmidt. Det har bl.a. givet os muligheden for at få lavet 
helt nyt spillertøj, så alle hold nu kan spille i Gedveds sorte og hvide striber. 

Den nye hal er godt på vej – der er licitationsfrist om 14 dage. 

Der er planer om en kunststofbane 

Der er taget initiativ til at få bygget en padlebane. Er primært finansieret vha sponsorater og fonde. 

4. Fremlæggelse af og godkendelse af revideret regnskab.  

Fremlægges af Cecilie Degn.  

En kæmpe tak skal lyde til alle medlemmer, som har bakket op om foreningen, der har gjort det 
muligt at komme gennem året med et godt resultat. 

Der har været søgt og tildelt corona-pakke til dækning af indtægtstab i forbindelse med aflyst 
byfest. 

Der har været udgifter til alle forbundene, men der har været færre udgifter til turneringer. 

Der er doneret 100.000 til den nye hal. 

Der er et overskud på 106.000. 

Foreningen har et mål om en egenkapital på min. 200.000. Det mål er nået. 

Revisor har godkendt regnskabet. 

5. Indkomne forslag (se §10). 

Bestyrelsen fremstiller forslag til vedtægtsændringer: 

Pkt 7 i generalforsamlingens dagsorden udgår, således det ikke er generalforsamlingen, der 
fastsætter kontingentet. Forslaget er vedtaget 

Tilføjelse til §16: Kontingentstruktur og -sats fastsættes af bestyrelsen. Forslaget er vedtaget 

Tilføjelse under §6a: Muligheden for afholdelse af digital generalforsamling. Forslaget er vedtaget. 



6. Forslag til foreningens fremtidige virke.  

Der var ingen forslag 

7. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen forslår at vi fortsætter med det nuværende kontingent. Vedtaget. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. Martin - modtager genvalg 

2. Rene - modtager ikke genvalg 

3. Cecilie - modtager genvalg 

4. Kristian - modtager ikke genvalg 

Christina Skov Iversen og Kim Grabow Thorborg stillede op og blev begge valgt ind. 

Derefter valg af suppleanter: Lars Overgaard fortsætter. Rene Dalgaard stillede op og blev valgt ind. 

Sara Sivesgaard stillede op og blev valgt ind. 

En stor tak til de medlemmer og suppleanter, der ikke længere er med i bestyrelsen, men som har 
ydet et stort stykke arbejde: Kristian Grønbech og Rene Dalgaard samt som meget aktive 
suppleanter: Christina Vigild og Ronald Nielsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde 

9. Nyt fra udvalgene 
Fodbold: Der arbejdes med struktur for børneholdene – årgange/flere årgange sammen  
Der arbejdes også på et udvidet samarbejde under Horsens Nord 
Håndbold: Der er kommet godt gang i mange børnehold og vi har både et herre- og damesenior.  
God opbakning – også til næste sæson, hvor stort set alle trænere er på plads. 
Badminton: Træner frem til midt juni. Ca. 40-50 medlemmer.  
Hockey: Kommet i gang efter et par uger udendørs. Fortsætter frem til sommerferien. 
Basketball: Flytter fra seminariehallen til den store hal i næste sæson, da der er brug for mere 
plads. Starter ny sæson i august. 
Bordtennis: Fortsætter frem til sommerferien. 
Cafeteria: Har været nedlukket det meste af sæsonen. Har måtte kassere en del varer. Vi overvejer 
hvad der fremadrettet skal ske med cafeteriet 
Oberwetz: Venskabsby – 50 år fejres til næste år. 
Projekt Ny hal: Der er udbudsfase pt. Udbudsmaterialet stemmer godt overens med foreningens 
visionsplan. Leverandør vælges og entreprisekontrakt udskrives før sommerferien. Første spadestik 
bliver i oktober 2021. Forventet ibrugtagelse September 2022. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Louise Krogsgaard og Jeanette Bjerg genopstiller og blev 
genvalgt.  

11. Evt.  

 


