
GIF´s generalforsamling fredag d. 26. februar 2016. 

Ad 1) Valg af dirigent 

Henning Winther vælges til dirigent 

 

Ad 2) Valg af referent 

Christina Vigild vælges 

 

Ad 3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden 

Susanne har valgt at stoppe i sponsorudvalget – bestyrelsen siger farvel og tak for Susannes 

store indsats 

”2015 blev året hvor Gedved IF bestyrelse ramte muren, for nu at blive i et sportsudtryk. Efter 

nogle meget aktive år med DM i foreningsudvikling, styrkelse af foreningens fundament, 

afvikling af byfest og styrkelse af sammenhold og fastholdelse af frivillige, havde vi egentlig 

også tilmeldt os til        ”           ”, hvor det gælder om at styrke foreningen og 

fastholde de 13+ årige i foreningen. Men vi må erkende at overskuddet ikke var tilstede. Vi har 

brugt al den energi vi havde til Gedved IF på bare at få dagligdagen til at gå. For 

bestyrelsesmedlemmerne har brugt meget tid og energi på Gedved IF, men på driften af 

cafeteriet, afdelingerne og praktiske opgaver og har derfor ikke haft overskud til at tage det 

store overblik og udvikle foreningen. Tiden er simpelthen gået med praktiske opgaver og det 

er kritisk for foreningens fremtid, hvis der ikke er flere frivillige der melder sig på banen, ikke 

mindst her lidt senere, når der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer. Problemet er ofte med 

frivillige at når man først er bidt af at være frivillig, så har man svært ved at begrænse sig. 

Man vil så gerne det hele og så er der ikke tid nok i døgnet længere. Og arbejdet tager også 

meget af ens fritid. Men de sidste par måneders jagt på nye bestyrelsesmedlemmer har vist at 

de frivillige er derude. Vi har fået afsat planlægningen af byfesten, en har påtaget sig at 

arbejde videre med Klubfrivillig og andre har tilbudt sig til andre opgaver. Nu skal vi bare have 

overskuddet til at få opgaverne uddelegeret. 

Men ellers går det jo egentligt meget godt. De forskellige afdelinger kører og børn, unge og 

voksne får motion, samvær og forhåbentlig lever vi op til vores motto: fællesskab – sundt og 

sjovt. Et af vores nye tiltag i år er karate og de to hold har været en succes. Det har været 

godt at have et tilbud til de børn der måske ikke lige er til boldspil. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle vores frivillige. Uden dem var der ingen Gedved IF. Tak til mine 

kolleger i bestyrelsen. På trods af vi sommetider er godt slidte, så har vi det, trods alt, sjovt 

sammen og det er da også en af grundene til at vi bliver   d.” 

/Rasmus Mazanti 

Nyt fra Håndboldudvalget ved Henning:  

Der er kommet en god stabil kerne til damehåndbold. 

På herresiden har vi i år 2 hold, både U-16 og U-18 hold – GIF er én af de få foreninger, der 

kan prale af dette. Udvalget kunne godt tænke sig lidt større tilgang på børneholdene.  



Vi har et godt stabilt og velfungerende håndboldudvalg.” Brag i Hallen” kører godt med stor 

tilfredshed og positive tilbagemeldinger. ”B ag i  all  ” gentages  d. 2. april med lidt nye 

tiltag. 

Nyt fra Fodboldudvalget: 

Ingen repræsentanter til stede. Anders Vigild refererer:  Trods store ændringer i udvalget i 

kraft af Allans fratrædelse, er der blevet nedsat i godt nyt fodboldudvalg med Søren 

Clemmensen i front. Der er gang i et godt samarbejde på tværs af klubber med Østbirk og 

Egebjerg, U-12, Senior. 

Nyt fra Badmindtonudvalget: 

Ingen repræsentanter til stede. Er ikke så aktiv som førhen. Sportsgrenen kører lidt på rutinen 

med motionister og nogle få børn. 

Nyt fra Floorball-udvalget: 

Ingen repræsentanter til stede.  Sportsgrenen lever sit stille liv med et fast fredagshold.  I 

vintermånederne bruger old boys fodbold hockeyudstyret og træner hver onsdag aften. 

Nyt fra Volleyball-udvalget: 

Ingen repræsentanter til stede.  Lever også sit stille liv. 

Nyt fra Karate/selvforsvar ved Allan Kronholm Petersen:   

Sportsgrenen startede op efter Tour de Gedved. Stor tilmelding 18 juniorer og 29 børn. Der er 

nu en kerne på ca. 15 juniorer og 20 børn. Der er endvidere en rigtig god forældreopbakning.  

Nyt fra Sponsorudvalget ved Holger Jensen:   

GIF mistede to hovedsponsorer, Oksen i Horsens, som dog beholdte halreklame. Ek EL-tech 

mistede vi også, han gav penge til GFG i stedet. 

Tømrermester Allan Juul har taget et hovedsponsorat på 10000kr. Fodbold fik doneret et 

sparkebræt til 5000. Gedvedgrillen stadig uafklaret som hovedsponsor.  

2015: U-12 fodbold på tværs af klubber under navnet ” o     -No d”. Ny sponsor John Arne 

Laursen, 11500 kr. for 2 år. Tryk på bukser. Stiller en reklame op på stadion. Holger 

overrækker kontrakten og viser det nye holdtøj i farverne orange og sort. 

Nyt fra Cafeterieudvalget ved Henrik: 

Det har ikke været et godt 2015. Vi har haft de samme udgifter men salget er dalende, 

resulterede i et underskud på 9000 kr. Til en stævnedag sælger vi typisk for mellem 3500 kr. - 

5000 kr. Der er mange positive tilbagemeldinger fra gæster – god mad og betjening.  

Gedveds egne spillere er endelig blevet gode til at komme op i cafeteriet. 

Der er store problemer med, at taget er utæt og det regner ned flere steder. Trods utallige 

henvendelser og reparationer, er problemet der stadig. Der er desuden en meget stor 

udfordring med rengøringsselskabet. Der er bestilt rengøring til hver anden uge, men det lader 

til at det udføres. Skole og SFO er heller ikke tilfredse med rengøringsstandarden.   

Vagtplanen er under omstrukturering med hjælp fra Klub Frivillig. 



Nyt fra Oberwetz-udvalget ved Rasmus: 

Der var i 2015 besøg fra Tyskland i pinsen. Tidligere underskud blev vendt, så gæld er betalt 

og der er noget på kontoen. 12. maj 2016 kører vi til 60 års jubilæum i Oberwetz - der er 

stadig ledige pladser.  

 

Tennis er væk. Basket væk.  

Kendo er på programmet – kampsport med stave. Bruger plænen til lidt mesterskabstræning.  

Tak til frivillige, trænere, kollegaer i bestyrelsen.  

 

Ad 4) Fremlæggelse af revideret regnskab v. Cecilie 

Vi forsøger at holde varelageret i cafeteriet nede. Vi har ikke længere konto i Brugsen. Der 

findes i stedet to købekort, disse ligger hos Pia og Henrik. Der skal stadig rykkes en del for 

kontingentbetalingen.  

Cecilie opfordrer til, at vi skal være bedre til at søge Vennerne fremfor at bruge egen kapital. 

Vi skal bruge de ressourcer vi har og holde os fra underskud. 

Vedr. Byfesten så druknede fredagens bankospil i vand, og der var ikke så mange betalende 

gæster ved døren til lørdagsfesten. Derfor desværre ikke så stort et overskud fra Byfesten.  

Cecilie gennemgår regnskabet. Dette er godkendt af revisorerne. 

Regnskabet bliver slutteligt enstemmigt godkendt. 

 

Ad 5) Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6) Forslag til foreningens fremtidige virke – ingen forslag. 

 

Ad 7) Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Jeannette foreslår vurdering af badmintonkontingent.  

Hallen kunne måske bruge til andre sportsgrene. Kan evt. tages op til april ved halfordeling. 

En revisor er på valg. 

Ad 8) Valg af formand. 

Rasmus Mazanti er hermed genvalgt. 

 

Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

I år er der 4 på valg, Anders og Jakob modtaget genvalg. Jeanette og Sussi fratræder.  Allan 



Kronholm Petersen og Jette Jensen er hermed valgt ind i bestyrelsen.  Line og Thomas er 

genvalgt som suppleanter.  

 

Ad 10) Intet nyt fra udvalgene. 

 

Ad 11) Valg af revisor.  

Heidi er på valg. Louise modtager genvalg. Jeanette Bjerg vælges ind.  Vores eksisterende 

revisorsuppleanter Knud Sørensen og Grethe Sørensen er også genvalgt.  

 

Ad 12) Evt. 

Rasmus: Tak til Sussi for hendes indsats i bestyrelsen. Stor tak til Jeannette for hendes 

kæmpe store indsats i GIF i de sidste mange mange år. 

Velkommen til Jette og Allan. 

 


