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23-02-2022 

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 – blev varetaget af næstformand 
Martin Kopp pga sygdom:  

Så gik der endnu et år i Gedved IF. Et år der har været præget af Corona. Men også et år, hvor vi på trods af 
Corona, har formået at tilbyde forskellige og gode fritidsaktiviteter til gedvidditter i alle aldre. Aktiviteterne i 
vores forening har vi løbende måttet tilpasse, når Corona`en har blomstret i vores samfund. Og på trods af 
det, er jeg meget glad for at vi alligevel har gennemført en masse gode forandringer, søsat nye tiltag og er nu 
klar til at gå i jorden med vores spændende nye hal. I min beretning vil jeg fremhæve nogle af de vigtigste 
ting der er sket i 2021 i Gedved IF, og det er vigtigt for mig at fremhæve, at det udelukkende er på grund af 
de mange frivillige i GIF, at det overhovedet er lykkedes. Derfor vil jeg starte med at takke alle frivillige i 
Gedved idrætsforening, for – UDEN FRIVILLIGE INGEN KLUB.  
Trods Corona fik vi i 2021 gennemført en fantastisk byfest i godt vejr. Der var mange deltagere, et fint 
overskud og mest af alt en god stemning og hygge på sportspladsen. Der var spændende aktiviteter for alle 
aldre, lige fra børnebanko, børnedisco, pre-teen party, Gilde for Gedveds grå guld og selvfølgelig den store 
fest i teltet lørdag aften. Det var virkelig en dejlig weekend. Det sociale fællesskab og de rammer for 
forskellige aktiviteter er fuldstændig i tråd med alt det vi gerne vil stå for i Gedved IF. Det gør mig glad som 
formand at se det fællesskab, som er så sundt og sjovt at være en del af. Det kunne man tydelig se og mærke 
til byfesten i 2021. Endnu en kæmpestor tak til alle frivillige omkring byfesten, tak til sponsorer og tak til 
Venner for deres bidrag. Jeres indsats og bidrag er med til at gøre vores by attraktiv og styrker vores 
fællesskab.   
I det forgangne år, har vi har også fornyet vores forening på flere parametre. Vi har ændret vores 
kontingentstruktur og indført en meget mere fleksibel model, som giver vores forening flere 
udviklingsmuligheder i fremtiden. Samtidigt skiftede vi også ud i elektronikken og fik indført Conventus i 
stedet for klubmodul. Vi er godt klar over at det har medført et ekstra stort stykke arbejde for mange af vores 
frivillige, og vi var udfordret i processen med at implementere det. I den forbindelse vil vi gerne takke for 
alles tålmodighed omkring alle disse forandringer. Ændringerne stopper dog ikke her. Bestyrelsen har også 
igangsat arbejdet med at kigge på en ny foreningsstruktur, hvor målet er at vi kan arbejde mere effektivt i 
både bestyrelse og i udvalg. Dette skal ske via en mere tydeligere opgave- og ansvarsfordeling imellem de 
enkelte udvalg og bestyrelsen. Målet er at udvalgene kommer tættere på økonomien i foreningen og får 
deres eget budget. Det håber vi vil give mere handlefrihed i udvalgene og pengene dermed kommer tættere 
på vores udøvere og skaber støre motivation for at arrangere flere oplevelser for vores 
medlemmer. Samtidigt håber vi også at det kan være med til at fastholde og rekruttere flere frivillige, fordi 
opgaven bliver mere overskuelig og alle dermed arbejder mere struktureret og effektivt. Vi er i fuld gang med 
opgaven og det bliver et af vores store fokusområder i 2022. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge det tæt i 
2022.  
Vores eksisterende tøjaftale er blevet kigget efter i sømmene i 2021. Jeg, samt flere fra bestyrelsen, har 
arbejdet med at finde en ny leverandør til tøj mm. Her er det lykkedes at forhandle os til en god og noget 
bedre aftale, som samtidig også gør det nemmere at håndtere og handle tøj på hjemmesiden for både 
medlemmerne og frivillige i Gedved IF. Aftalen er indgået med Sportsmaster & Select og det samarbejde ser 
vi meget frem til.   
Vi etablerede sidste år et nyt samarbejde med Gedved skole, hvor det lykkedes at få søgt og godkendt en god 
portion penge til Projekt åben skole. Her har vi i foreningen fået mulighed for at ansætte nogle unge 
mennesker til at sørge for mere bevægelse i SFO`en hver onsdag. Det projekt er vi rigtig glade for, og takker 
skolen for et godt samarbejde.   



Jeg er som formand glad og stolt af alle de frivillige der er skyld i at vi ser ind i et nyt og meget spædende år. 
Et år hvor både vores nye hal rejser sig og vores 2 nye padelbaner etableres. Det bliver fantastisk at få endnu 
mere liv i foreningen og vi glæder os til at samle alle vores aktiviteter i og omkring hallen. Jeg er meget 
imponeret over alle de frivillige der har lagt en kæmpe indsats i at vi er nået så langt i processen. KÆMPE 
TAK!!!  
En forening i en lille dejlig by som Gedved er afhængig af frivillige. Og vi har brug for flere i fremtiden. Vi er 
derfor også meget optaget af hvordan vi kan fastholde, rekruttere og motivere frivillige i fremtiden. Vi vil 
gerne arbejde mere med dette område. Og som i har set på vores facebook-side, har vi stor fokus på at 
anerkende og dele de gode historier, som vores frivillige udføre hver dag, året rundt. Det fokus vil vi gerne 
fortsætter med i fremtiden, fordi anerkendelse af vores frivillige er utrolig vigtig. Derfor vil jeg gerne opfordre 
jer alle til at hjælpe os med anerkende vores frivillige for deres indsat i dagligdagen. Husk at give dem et klap 
på skulderen næste gang I ser dem, for det fortjener de. Husk på at uden frivillige, ingen klub.   
Som formand vil jeg takke for et godt år. Et år hvor vi har vist hinanden at vi trods corona kan lykkedes med 
at drive foreningslivet, afholde byfest og igangsætte en masse nye spændende projekter. Tak til bestyrelsen i 
GIF, tak til alle samarbejdspartnere, tak til frivillige, tak til sponsorer og alle andre der har bidraget positivt til 
vores klub.   

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen 

4. Fremlæggelse af og godkendelse af revideret regnskab.  

Fremlægges af kassér Cecilie Degn. Vedlagt som bilag. 

Der er et overskud for regnskabsåret på 188.567.- 

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

Revisor har godkendt regnskabet. 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremstiller forslag til vedtægtsændringer: 

§ 6 Ændres fra 

 ”Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af februar og indkaldes ved bekendtgørelse i lokal avis med mindst 14 dages varsel.” 

 til 

 ”Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
indenfor 3 måneder efter regnskabsårets udløb og indkaldes ved bekendtgørelse i lokal avis med 
mindst 14 dages varsel. 

Forslaget vedtaget 

- såfremt forslag 1 stemmes igennem:  

§ 18.  

Ændres fra  

”Regnskabsperiode: Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december” 

 Til 
”Regnskabsperiode: Regnskabet løber fra 1. august til 31. juli” 



Forslaget vedtaget 

 

6. Forslag til foreningens fremtidige virke.  

Der var ingen forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. Karsten - modtager genvalg 

2. Anders - modtager genvalg 

3. Brian - modtager genvalg 

4. Lina - modtager ikke genvalg 

Ulrik Jensen stillede op og blev valgt ind. 

Derefter valg af suppleanter: Lars Overgaard og Sara Sivesgaard fortsætter.  

Lina Husballe stillede op og blev valgt ind. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde 

8. Nyt fra udvalgene 
Fodbold: Bjarne Olesen. Et år præget af corona samt udskiftning i udvalget. Nu 3 aktive: Christina, 
Casper og Bjarne. I dialog med bestyrelsen ang ansvar, roller og økonomi. 
Flere og flere hold bliver en del af Horsens Nord samarbejdet. 
Ønsker flere aktiviteter på banerne, f.eks. fredagsbold. 
Østbirk står for fodboldskolen i 2022. GIF kan ikke pga praktiske udfordringer (byggerod omkring 
hallen) 
Håndbold: Håndboldudvalget stoppede af personlige årsagen umiddelbart i forbindelse med 
sæsonopstart. Ny udvalg blev hurtigt etableret. 
Flere årgange spiller sammen. Hellere slå årgange sammen end miste muligheden for at stille hold. 
Både dame- og herresenior hold. 
Der mangler desværre ungdomsspillere. 
Badminton: Fremgang i medlemstal. 2 senior hold. Det ene er tæt på oprykning. Ansat en 
børnetræner fra Horsens Badmintonklub. 
Hockey: Stabilt kørende. 15-20 spillere. Motion. 
Basketball: Et fint børne/ungdoms hold etableret 
Bordtennis: 6-8 faste medlemmer 
Cafeteria: Nedlagt, da Ungdomsklubben har overtaget lokalerne. Et nyt koncept skal findes inden 
den nye hal er bygget færdig 
Oberwetz: Venskabsby. 50 års jubilæum i 2022. Der arbejdes på en fejring 
Gedved Idrætscenter: Jord arbejdet er i gang. Selv om der ikke har været kommunikeret meget det 
seneste års tid, har der været brugt meget tid på møder mellem foreninger, forvaltning, kommune 
og arkitekter. 
Fokus kommer nu til at ligge på ”idrætstorvet”. Området foran hallerne med bl.a. toiletter, café 
område og fællesområde. 
Byggeriet forventes afsluttet forår 2023. 



Padel: Finansieringen er på plads. Banerne er bestilt. Afventer godkendelse af byggeansøgning 
(Horsens Kommune). 
 
 
 

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

10. Evt. 

Intet at bemærke. 


