
Ordinær generalforsamling GIF 

den 27. januar 2013 
 

Generalforsamlingen blev indledt med en tak til Lars for hans mangeårige indsats i og omkring 

Gedved Hallen. Rasmus Mazanti overrakte derfor en Gedved trøje med et håb om at vi også 

fremover vil kunne få glæde af Lars’ indsats. 

 

1. Dirigent og herefter referent 

Søren Birn blev foreslået og valgt. Indkaldelse til generalforsamlingen konstateres som sket 

rettidigt, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Til referent blev Jakob Westphall foreslået og valgt. 

 

2. Formandens beretning: 

Formanden fremlagde beretningen, der herefter var til åben drøftelse. Der blev talt om det store 

arbejde omkring sponsorer som Holger bidrager med, samt hvad GIF gerne vil stå for på længere 

sigt (hvilke mål og resultater ønsker vi at opnå), samt hvordan man kan skabe yderligere 

engagement omkring klubbens arbejde. 

Beretning godkendt 

 

Beretning for Gedved IF 2012 

Efter generalforsamlingen i 2012 fortsatte bestyrelsen uændret og vi kunne fortsætte hvor vi slap. 

Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen. Vi er ikke altid enige, men jeg synes vi overordnet set har 

en fælles forståelse for foreningen. 

Det kan være en opgave i sig selv at få samlet bestyrelsen fordi alle medlemmerne er aktive på 

forskellige fronter, familie, arbejde eller andre tillidsposter.  

Det er i det hele taget Tordenskjolds soldater om igen. Ikke bare i Gedved IF, men i hele Gedved 

er der mange gengangere på kryds og tværs af foreningerne. Det er en af de største udfordringer 

vi har. Ikke at folk har forskellige kasketter, men at kasketterne ikke er fordelt på flere hoveder. Vi 

mangler flere hoveder i foreningen til at varetage mere af den daglige drift af foreningen på 

idrætssiden. Især ville det være godt med flere til at deltage i udvalgene til de forskellige 

idrætsgrene. Fodbold har i længere til kun haft en person i udvalget. Håndbold 2 personer og der 

har kun været kontaktpersoner i de andre idrætter. 

Det betyder at en meget stor del af bestyrelsens arbejde har bestået i at løse alt for mange 

praktiske opgaver i den daglige drift af foreningen, i stedet for at kunne bruge tid på udvikling af 

foreningen.  

Det besværliggør også arbejdet for vores sponsor-mand Holger Jensen, der lægger et stort 

arbejde i at skaffe sponsorer til foreningen. Sponsorer vil i dagens Danmark vide hvad deres 

penge går til. Derfor er det nemmere hvis han kunne fremvise en strategi og vision for hvad vi vil 

med Gedved IF.  

Vi kan konstatere at Gedved IF det forgangne år har haft et nedafgående aktivitets niveau og 

medlemstilslutning. 

Byfest  



Igen i år stod Gedved IF bag afholdelsen af en byfest. Selv om sponsorerne trak sig fra projektet, 

besluttede bestyrelsen at det skulle have endnu en chance. Vi udvidede med børne- og 

ungdomsfester om fredagen, med ca. 50 deltagere til hver af festerne, hvilket vi betragter som 

tilfredsstillende. Det mener vi så ikke om deltagerantallet om lørdagen. 157 solgte billetter, ingen 

fribilletter, må betegnes som stærkt utilfredsstillende i betragtning af Gedved bys størrelse. Det var 

et fremragende arrangement med masser af positive tilkendegivelser, men vi må også konstatere 

at det gav et større underskud end budgetteret. Hvis det skal forsøges igen i 2013 skal vi se os om 

efter en eller flere samarbejdspartnere og vurdere om konceptet skal ændres.  

Oberwetz 

I år havde SG Oberwetz og Gedved IF 40 års jubilæum som venskabsforeninger. Det blev fejret 

hele pinsen i Oberwetz, hvor ca. 50 deltog fra Gedved. Fredag aften var der hyggelig komsammen 

på sportspladsen. Lørdag gallaaften med taler, underholdning og levende musik og søndag kaffe 

og kage, underholdning og mad og drikke. Alt i alt en forrygende pinse med pragtfuldt vejr, en 

kanon stemning og masser af glade mennesker. Både lørdag og søndag var der mere end 300 

deltagere og her skal vi huske på at Oberwetz kun har et indbyggertal på ca. 650 personer. 

Halrenovering 

Efteråret startede med en udfordring da det pludseligt blev besluttet at hallen skulle have nyt loft, 

så flere af vores indendørs aktiviteter måtte flyttes eller udskydes. Efterfølgende lykkedes det en 

af de unge fodboldspillere at ramme en lampe så den faldt ned og håndværkerne måtte tjekke alle 

ophæng. Efterfølgende er yderligere en lampe blevet ramt, men den blev dog hængende i 

ledningen. 

I det hele taget har hallen fyldt meget på det sidste. Dels har vi problemer med at få bander sat op 

til indendørs fodbold. Dels har haluret været skudt i stykker.  

Horsens kommunes beslutning om at oprette et ejendomsselskab med et team der skal tage sig af 

vedligeholdelsen af alle kommunens bygninger og hvor de har flyttet rundt på folk og blandt andet 

nedlagt flere pedelstillinger, betød at Lars pedel blev tilbudt en stilling i teknisk forvaltning og at 

Gedved skole fremover må nøjes med kun at have en fast pedel ansat. Der har været rigtigt 

meget rod omkring oprettelsen af ejendomsselskabet. Flytning af arbejdsopgaver og hvem skal 

gøre hvad, har presset alle. Skolen var fuld forstålig nød til at opsige aftalen med opstilling af 

bander og det var ikke umiddelbart muligt at finde en anden løsning. Ved hver henvendelse til 

kommunen mødes vi med besked ”Gedved hallen er jo en skolehal så det er noget specielt”. Da 

kommunen så også fandt på at det var Gedved IF´s opgave at stille bander op og nedtage dem 

igen når kommunen udlånte hallen til andre foreninger i weekenden, var tiden kommet til at sætte 

hælene i, og forlange ens vilkår for Gedved IF som kommunens andre foreninger. 

Der har i den forbindelse været afholdt møde med skolen og Jørn Juul fra Forum Horsens som har 

ansvaret og driften af Horsens kommunes andre haller. Vi fik afstemt holdninger, men ellers kom 

der kun det ud af mødet, at Gedved IF bliver nød til at presse det politiske system i skole- og 

kulturforvaltningen. 

Aktiviteter  

Generelt har der været en stagneret til faldende tilslutning til de forskellige sportsgrene. 



I tennis valgte bestyrelsen at banerne skulle have den helt store tur og en arbejdsweekend blev 

arrangeret. Flere frivillige mødte op og gav en hånd med. Se tillige de særskilte beretninger for 

håndbold og fodbold. 

Cafeteriet ligger stadig underdrejet. Også her mangler vi personer der vil tage sig af det store 

arbejde det er at stå for indkøb, vagtplaner m.v. Det er ærgerligt vi ikke kan tilbyde tilskuere, 

forældre og idrætsudøvere et velfungerende cafeteria. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen samt alle de frivillige i foreningen for det arbejde de har 

udført det forgangne år. Tak. 

På bestyrelsens vegne 

Rasmus Mazanti 

 

Beretning fra fodbold 2012 

Generalforsamlingen 27.01.2013. 

Fodboldafdelingen har i det forgangne år deltaget i diverse turneringer og stævner. 

Der har været afholdt DBU fodboldskole med 80 deltagere. 

Flere trænere har været på kursus. 

Vi har velfungerende samarbejde med AC Horsens. Ligeledes holdsamarbejde med Egebjerg og 

et begyndende samarbejde med Østbirk IF 

Fodboldafdelingen kan desværre konstatere et faldende medlemstal. Dette skyldes til dels en 

meget lille seniorafdeling og at klubbens ældste ungdomsspillere flytter til større klubber, blandt 

andet på grund af den lille seniorafdeling. 

Der er et stort behov for øget engagement fra forældre og seniorspillere, idet arbejdet i 

fodboldafdelingen, løses af ganske få personer. Findes der ikke flere personer som vil løfte 

arbejdet i fodboldafdelingen, må det forventes, at den nuværende udvikling i fodboldafdelingen 

desværre fortsættes og der derfor ikke er plads til udvikling. 

Det er ligeledes problematisk at der ikke ligefrem står personer på spring til at overtage efter de 

nuværende trænere og ledere. 

Fodboldudvalget vil gerne rette en stor TAK til de frivillige trænere, kampledere, kampfordeler, 

kampkoordinator, kridtmand m.fl.. 

Allan Rasmussen 

 

Håndboldudvalgets ”beretning” 2012/13. 

Hold: 

Håndboldafdelingen har igen i år store forskelle på tilslutningen. 

Seniorherrer er godt repræsenteret med hhv. S2 og S4 herrer, men vi har ingen seniordamer. 



Vi har et stort U 16 drenge hold, 1 U14 pigehold og drengehold 

Vi har både 1 U12 pigehold og drengehold. 

Ingen U10 hold, men til gengæld er der god opbakning til de yngste årgange U6 og U8, som har 

godt 40 børn tilmeldt.  

Vi har i denne sæson forsøgt samarbejde med omegnsklubberne omkring de årgange, vi ikke kan 

stille hold til, men kunne desværre ikke lykkes hermed grundet manglende trænere. 

Trænere: 

Der er heldigvis fortsat en god træner”stab”, så alle børnehold har voksentrænere tilknyttet. 

Det er dygtige og engagerede personer, og trænerne er gode til at hjælpe og supplere hinanden. 

Udvalg: 

Udvalget har i denne sæson bestået af kun 2 personer, som har fundet en fornuftig 

arbejdsfordeling.  

Vi har dog ikke kunnet finde overskud til andre aktiviteter, så hvis håndboldafdelingen igen skal 

lave flere aktiviteter, er der brug for flere i udvalget, også så vi kan sikre en løbende overlevering 

og udvikling. 

Jeg har været med i mange år, men finder at det nu er på tide at få nye og friskere kræfter til, som 

forhåbentligt kan finde energi til nye tiltag.  

Tak: 

Håndboldudvalget vil gerne sige tak for indsatsen i indeværende sæson til trænere, forældre og 

sponsorer.   

23.1.2013, Ulla Kjer, p.u.v. 

 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab: 

Kassereren fremlagde regnskabet for det foregående år og konstaterede at det mindre underskud 

på 12.000 kr. ikke giver anledning til specielle tiltag. Som et positivt bidrag i 2012 blev bl.a. nævnt 

at udgifterne til bøder er faldet markant ift. 2011. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag: 

Ingen 

 

5. Forslag til foreningens virke: 

Ingen 

 

6. Fastsættelse af kontingent: 

På baggrund af de generelle prisstigninger foreslår bestyrelsen, at alle kontingenter forhøjes med 

kr. 10,- til; 



0-6 år 440 kr. 

7-18 år 730 kr. 

Over 18 år med træner 1.460 kr. 

Over 18 år uden træner 735 kr. (DET BLIVER IKKE LÆNGERE HALV PRIS, DA FORSLAGET 

GIK PÅ AT ALLE KONTINGENTER SKULLE STIGE MED 10,-. DET VAR VI VIST IKKE 

OPMÆRKSOMME PÅ!!!!!!!!!!!!) 

Der var spørgsmål til enhedskontingentet og børne-/senior-kontingentet. 

Der blev stillet et modforslag med uændrede satser. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 8 stemmer og 2 stemmer for modforslaget. 

 

Ved kontingent indbetaling efter uge 43, vil der stadig blive pålagt 100 kr. i gebyr. 

 

De nye satser er gældende fra sæson 2013/2014 (august 2013 - juli 2014) 

 

7. Valg af formand: 

Rasmus Mazanti genopstiller og valgt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Følgende er på valg; 

Søren Birn (modtager genvalg) 

Henrik Udsen (modtager genvalg) 

Adnan Suhonjic (modtager genvalg) 

Morten Ege Kjeldberg (genopstiller ikke) 

Til suppleanter genopstiller Line Iversen. 

Generalforsamlingen har ikke kandidater, hvorfor bestyrelsen ikke kan nedsættes og der snarest 

skal indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling med valg af bestyrelse, herunder suppleanter 

som eneste punkt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Grethe Jørgensen og Knud Sørensen. Begge genopstiller og bliver valgt. 

 

 

10.  Eventuelt: 

Der blev talt om det manglende engagement, og hvordan klubben fremover kan tiltrække flere 

kræfter til de mange opgaver, der er i en klub baseret på de frivilliges indsats. Enighed om at der 

er behov for øget fokus på at få fat i nogle flere – gerne til konkrete og tidsbestemte opgaver. 

Bestyrelsen vil efter den ekstraordinære generalforsamling drøfte hvorledes dette kan ske. 

 

Jakob Th. Westphall, referent 


