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Punkt 1) Valg af dirigent:  

Karsten Ørbech. 

 

Punkt 2) Valg af dirigent:  

Christina Vigild 

 

Punkt 3) Formandens beretning: 

”Året har været præget af meget administration. Christina satte sig i spidsen for at få styr på alle 
kontrakter, både for trænere, hold, hjælpere, udvalg, ja selv bestyrelsen har fået en kontrakt. Samtidig blev 
der arbejdet på en ny strategi overfor vores sponsorer og få helt styr på, hvad vi forpligter os til, og hvad det 
koster. Det har Holger så haft at arbejde med, og det har han gjort godt, så regnskab viser flotte tal på 
sponsorerne. Vi arbejder nu med platin-, guld-, sølv, bronze-, og metalsponsorater. 

Alle vores aftaler, årshjul, trænerhåndbold m.v. har også fået en overhaling, så alt er blevet gennemgået og 
ført til protokols. Rene har været primus motor i ikke bare en opdatering, men en helt ny hjemmeside i nye 
friske farver og mere intuativ brug og finde rundt på. 

Af udefrakommende opgaver har vi skulle forholde os til persondataloven, som ikke har nedsat den 
administrative byrde for foreninger. 

Cafeterieudvalget har med friske folk arbejdet på at opdatere køkkenet. Der er kommet ny ovn, professionel 
opvasker, rustfrie borde, og der har været madservering i forbindelse med håndbold VM. 

Der kom også nye folk i håndboldudvalget, som er kommet godt fra start og har haft succes med afholdelse 
af Brag i Hallen, hvilket afholdes igen i denne weekend. 

Årets byfest var igen i år en stor succes, den økonomisk bedste de sidste 8 år. Ann Cathrine lagde et stort 
arbejde i jobbet som tovholder. 

De enkelte udvalg kommer selv til orde og kan redegør for året. 

For Kristian har året gået med arbejdet for hal 2. Budgettet for 2019 i Horsens Kommune viser der er afsat 
penge til en multihal, men da det ikke er det, vi ønsker, vi ønsker os en hel hal med springgrav til GFG, så 
skal der findes penge til at indfri vores ønsker. I 2018 har vi indsat 50.000 kr. på en halkonto samt overskud 
fra årets byfest. Der skal findes flere måder at skaffe penge på og her skal lyde en stor tak til Conny og Jakob 
Westphall for at fejre deres 50 års fødselsdag med et løb, hvor overskuddet gik til halprojektet. Flere af 
sådanne ideer får vi brug for. 

I løbet af året blev der sat landmålerpæle på den gamle sportsplads. En boligforening havde set sig varm på 
arealet. Projektet blev afvist af kommunen, men vi kan måske forvente at andre også forelsker sig i pladsen 
en gang i fremtiden, og så skal vi kæmpe for arealet eller kompensation.  

Vi måtte desværre sige farvel til Allan i bestyrelsen i efteråret. Allan blev ramt af livstruende kræft. Han har 
været igennem et langt forløb på sygehuset samt operation, men heldigvis går det godt. Vi sagde så 
velkommen tilbage i bestyrelsen til Jakob. 
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Der er ingen forening uden frivillige og fra mig skal der lyde en stor tak for hjælpen til alle der har gjort et 
stykke frivilligt arbejde, stor som småt for Gedved IF. 

Dette var så min sidste beretning som formand for Gedved IF. Det har været 8 spændende år, 10 i alt. Jeg 
mener selv, at jeg forlader en forening i god gænge. Det er ikke min fortjeneste alene og derfor vil jeg gerne 
side tak for kampen til bestyrelsen og ønsker jer og foreningen held og lykke for fremtiden. Jeg er sikker på, 
at I får nok at se til” 

 

Punkt 4) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: 

"Overordnet set er det gået ok i 2018  for GIF. Vores kontingentindtægter, sponsorindtægter og andre 
indtægter steg fra 415.985 i 2017 til DKK 529.241 i 2018 en stigning på over DKK 100.000 hvilket er utrolig 
flot, og skyldtes godt arbejde af vores sponsormand Holger. På trods af den gode omsætning, kom 
foreningen dog ud ud med et underskud på DKK 19.825 for 2018 mod et overskud på DKK 41.361 året før. 
Underskudet skyldes blandt andet, at der i 2018 blev overført 81.820 af foreningens resultat til "projekt ny 
hal". Beløbet består af overskuddet fra byfesten på DKK 23.820, salget af julekalendere for Vennerne på 
DKK 10.000 samt DKK 50.000 som GIF og GFG i forening har besluttet at overføre hvert år de næste 3 år. 
Yderligere er sportsgrenene blevet dyrere at holde kørende, og cafeteriet kom også ud med et underskud. 
Dette dog på grund af de mange nyanskaffelser der har været i året og på grund af tyveri af vores 
pengekasse. Havde cafeteriet ikke haft disse anskaffelser samt tyveri, ville resultatet have været et 
overskud på DKK  3.088. 
Foreningen havde på skæringstidspunktet 31.12.2018 DKK 315.839 stående på kontoen. Foreningens EK 
viser et positivt beløb på DKK 308.537, som er et godt stykke over vores mindste grænse på DKK 200.000. 
Foreningen har aktiver på DKK 135.420 og skyldige omkostninger på DKK 143.586. I dette beløb er der 
Skyldig til "Projekt Ny Hal" på DKK 89.014. 
Foreningen forventer at få et overskud til næste år." 
 
Regnskabet er underskrevet af revisor. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 

 

Punkt 5) Indkomne forslag 

Bestyrelsen, og specielt Jakob Westphall, har i nogen tid arbejdet på foreningens vedtægter og har i den 
forbindelse en del ændringsforslag.  

Alle vedtægtsændringer godkendes af generalforsamlingen. 

 

Punkt 6) Forslag til foreningens fremtidige virke 

Det forslås at tænke mere kreativt i forhold til at rekruttere frivillige til foreningsarbejdet. Lad os tænke ud 
af boksen og lade børn lege med for sjov og derigennem lade dem stifte bekendtskab med det frivillige 
arbejde.  

Desuden er der et ønske om et større fokus på at planlægge os ud af at større sportsstævner, så flere 
idrætsgrenes arrangementer ikke falder sammen. 

 



Generalforsamling Gedved Idrætsforening  

22. februar 2019 

Referat 

____________________________________________ 

Side 3 af 6 
 

 
Punkt 7: Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen ønsker en mere differentieret kontingentfastsættelse ud fra nedenstående matrix. Da der ikke 
har været prisøgning i adskillige år, ønsker bestyrelsen at øge alle satser med 50 kr. 

Ud fra disse ønsker er nedenstående kontingentsatser fremlagt. 

 

*Kontingent dækker en periode, som er aftalt fra hold til hold. Periodens længde bestemmer, om der er tale 
om grundsats I eller grundsats II. 
 
Ungdomsrabat: Alle medlemmer fra og med 18 år til og med 25 år får 20 % rabat på ovenstående 
kontingtsatser 
 
Enhedskontingent 
Førskolebørn: 500 kr. 
Skolebørn fra 0. klasse til og med 17 år: 800 kr. 
 
0-kontingent: For trænere og  visse udvalgsmedlemmer (se oversigten over Honorarsatser for sæsonen) 
Enhedskontingenter nedsættes med 50 % pr. 1. februar. 
 

Ovenstående godkendes af fremmødte medlemmer. 

 

Punkt 8) Valg af formand: 

Rasmus modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Anders Vigild som ny formand. Anders vælges enstemmigt til posten. 

Der skal lyde en stor tak for Rasmus´s mangeårig indsats i foreningen! 

 

Punkt 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. Kristian Grønbæk modtager genvalg 
2. Rene Dalgaard modtager genvalg 
3. Cecilie Degn modtager genvalg 
4. Henning Winther modtager ikke genvalg 
5. I Allan Kronholm Petersens fravær er suppleant Jakob Westphall trådt ind i bestyrelsen 

Som resultat af ovenstående valg af formand, er der således to ubesatte bestyrelsespladser. 

Martin Kopp stiller op til bestyrelsen og vælges enstemmigt ind. 

Line Iversen og Rene Rasmussen ønsker ikke at genopstille som suppleanter. 
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Ronald Nielsen og Lars Overgaard Bohlbro stiller op som suppleanter og vælges enstemmigt ind.  

Vi siger farvel og tak for den store indsat til afgående medlemmer. Vi byder velkommen til nye medlemmer 
og ser frem til et konstruktivt samarbejde. 

 

Punkt 10) Nyt fra udvalgene: 

Sponsorudvalg v. Holger: Sponsoraftaler er nu inddelt i Platin-, guld, sølv, bronze-, platinpakker. Alt i alt 
117.000 kr. i sponsorindtægter for dette år. Holger ønsker ikke at fortsætte som foreningens sponsormand. 
Vi takker Holger for hans mangeårig arbejdet i foreningen.  

Badmintonudvalg v. Christina: ”Vi er nu 4 trænere fordelt på 2 ungdomshold. Derudover har vi fået fat i en 
ung dreng fra Hovedgård, som gerne ville komme her til Gedved og være ungtræner. Han spiller selv meget 
badminton og vokser virkelig med opgaven til vores træninger. Vi håber meget på, at han har lyst til at 
fortsætte næste sæson med, da det er dejligt at have sådanne unge forbilleder til træningen.  

Vi har i alt 41 tilmeldte børn, hvilket er en fordobling af børn på 2sæsoner. Det er vi meget stolte af! Vi 
startede sæsonen med at investere i et 12 timers kursus for alle 4 trænere – et kursus som blev 
skræddersyet lige til vores behov i foreningen og bl.a. foregik under vores ugentlige træninger med børnene. 
Det gav et rigtig godt udbytte for planlægning af hele sæsonen! Sådanne kurser kan kun anbefales til andre 
idrætsgrene – det er alle pengene værd at klæde trænere godt på til sæsonen. 

Vi har haft stor fokus på at få nogle flere børn ud og prøve kræfter med stævner – nogle på 
begynderstadiet, andre til bl.a. landsdelsmesterskaber mm. 

Vi har igen i år afholdt både familieturnering og Natminton – som vi får positive tilbagemeldinger på. Så det 
fortsætter vi med til næste sæson. 

Vores vision for næste sæson er bl.a. at få tilmeldt et eller to hold til holdturnering, som afvikles henover 
vinterhalvåret. Derudover vil vi gerne fange de lidt større børn interesse for sporten – mellemtrinnet og 
udskolingen. Dette har vi dog endnu ikke lagt en plan for. 

På motionistsiden har vi 36 tilmeldte, og alle baner både mandag og onsdag er booket. Det er vores 
opfattelse, at de er glade og tilfredse med at spille – i hvert fald er der en del, der har spillet i en længere 
årrække.  

Vi vil for næste sæson se, om vi kan få en form for klubsamarbejde i gang med Hovedgård for seniorer”  

 

Fodboldudvalg v. Randi: ”Ny formand – desværre måtte vi sige farvel til Søren – Heldigvis har Cliff 
indvilliget i at overtage formandsposten   

Nyt ansigt – Majken. Piger U15 i Verona – havde en god tur og vandt stævnet  

6-8 år stigende antal børn – god interesse for fodbold generelt. Kunne godt bruge flere trænerkræfter 
generelt  

Horsens Nord Status. • De igangværende årgange kører pt. uden problemer. • Den kommende årgang 2008 
har holdt opstartsmøder som forberedelser til sammenlægningen efter sommerferien. Opstartsmøderne 
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afholdes af Horsens Nord-udvalget efter ”drejebog” for sammenlægning af holdene, som blev startet op for 
2 år siden. • Den kommende årgang 2008 kommer til at bestå af et Gedved-hold og et Østbirk-hold 
(Egebjerg har ikke noget hold i denne årgang.) • Der har været arbejdet lidt på at få opstartet et formelt 
Horsens Nord for piger. Egebjerg har ikke ønsket dette, så der har været arbejdet lidt videre med at lave et 
pige-samarbejde mellem Østbirk og Gedved. Det er desværre ikke lykkes at finde en repræsentant fra 
Gedved, så her efterlyses en person.  

Fodboldskole – Det var en succes med mange tilmeldinger. God opbakning fra trænere, og bedsteforældre 
og andre. John og Lene gjorde et stort arbejde for at få det op at stå  

SØGE stævne – Det gik rigtig fint. Vi er selv godt tilfredse, og vi har nu mod på at arrangere et mindre 
stævne til oktober” 

Håndboldudvalg v. Christina: ”Året 2019 var året hvor der skulle etableres et nyt håndboldudvalg. Vi var 
fem der kom til at sige ja Karsten, Kim, Christina x 2 og Kasper. Efter en lidt turbulent start hvor vi har 
måttet lære alt fra bunden er vi efterhånden ved at få os etableret. Hele udvalget er selvfølgelig en del af at 
det er lykkedes. Men den største del af æren tilfalder vores fantastiske kampplanlægger Kasper. Med en 
OCD-lignende struktur har han fået styr på håndoffice, kampplanlægning, halbooking, dommerpåsætning 
og alt muligt andet. Jeg tror de færreste har en ide om hvilket kæmpe stykke arbejde han udfører. Tusind 
tak. Vi andre udvalget har forsøgt på bedste vis at passe de andre pligter i udvalget. 

I udvalget har vi talt om at det der er vigtigt os er at det er sjovt at spille og træne håndbold i Gedved. Det er 
det kun hvis vi har nogle trænere og hjælpetrænere som viser vejen for vores unge og modne 
håndboldspillere. I Gedved har vi en fantastisk trænerstab. Her er det sjovt at spille håndbold. På 
børneholdene Trille trolle, U6 mix og U8 mix har vi haft en god og udfordrende sæson. Fantastiske trænere 
har gjort det muligt at spille håndbold på forskellige niveauer på samme tid og i mange aldre. Trille trolle 
har desværre ikke haft så stor tilslutning. På ungomsholdene har U10 drenge og U10 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. U12 pigerne måtte desværre trække deres turneringshold pga 
mangel på spillere, men heldigvis træner nogle af pigerne stadig med i hallen og hygger sig med det. U14 
pigerne har været meget selvkørende og spillet en masse god håndbold med stabile og dygtige trænere 
bag.  
 
På seniorsiden er vi stolte af at have tre hold. U18 drenge, herre og damesenior. Det er trænerne Morten og 
Bo der gør det muligt at havde en velfungerende seniorafd i vores lille klub. Herre senior er rykket op, dame 
senior er heldigvis ikke rykket op og u18 drengene bliver god bold - selvom de ind imellem gerne vil være lidt 
flere til træning.  
 
Vi har afholdt Brag i Hallen i efteråret og afholder endnu et på søndag. Jeg bliver imponereret når vi 
afholder de arrangementer. Alle bakker op, møder op og gør en indsats for at det skal lykkedes. Når det er 
sagt så kunne vi virkelig godt bruge nogle flere medlemmer i udvalget. Næste år byder på nye forandringer 
på håndboldsiden. Nye årgangsopdelinger og mere spil på kortbane. Vi håber også fremadrettet at kunne 
tilbyde nogle af vores hold træning to gange i ugen. 
 
Håndbold er sjovt og det er endnu sjovere hvis vi løfter i flok. Har du lyst til at være en del af udvalget eller 
har du en træner i maven. Så giv lyd - vi mangler dig” 
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Hockeyudvalg v. Rene: 2 hockeyhold, onsdag og fredag. Spillere hele året. Er nu blevet en selvstændig 
sport og ikke kun en sport som vintervedligehold. 

Er så småt i gang med at starte bordtennis op – har nu afholdt 6 sessioner. Har ingen haltid p.t., men spiller 
når hallen er ledig, ofte om søndagen. Har via facebook ca. 30 interesserede bordtennisspillere, så håber på 
fast træningstid for kommende sæson.  

Cafeteriaudvalg v. Thomas: 5 udvalgsmedlemmer – god gruppe. Har afholdt flere arrangementer bl.a. VM i 
fodbold, VM i håndbold. God opbakning fra frivillige. En del større anskaffelser til cafeteriet, men også en 
god omsætning. 

Oberwetzudvalg v. Rasmus: 2018 i Oberwetz med kun 20 Gedvedditter. Desværre en kedelig nedgang. I 
pinsen 2019 kommer Oberwetz på besøg i Gedved. Vil kæmpe meget for at nå de 50 års venskab. Dette 
unikke venskab fortjener at nå denne milepæl. Rasmus opfordrer til, at alle interesserede Gedvedditter 
møder op til arrangementerne i Pinsen her i Gedved. 

Selvforsvarsudvalg: Desværre ingen udvalgsmedlemmer tilstede. Cecilie orienterer om, at en del seniorer 
har taget over på træningen i Allans fravær. Der er seminar i nærmeste fremtid her i Gedved.  

Byfestudvalg v. Ann Cathrine: Et godt år både på aktiviteter og overskud. Afholder ”kick off møde” 5. marts 
for interesserede, som kunne tænke sig at køre byfesten videre. Ann Cathrine og flere andre træder ud af 
udvalget.  

Projekt-Hal v. Kristian:  Der er nedsat en arbejdsgruppe som har haft de første kontakter med kommune og 
andre halprojekter. Arbejder videre med facilitering og borgeres forslag. Arbejdsgruppen er sammensat af 
repræsentanter fra både idræts- og gymnastikforening.  

Tøjudvalg v. Anders: Event i forbindelse med Brag i Hallen, hvor vi fik solgt rigtig meget klubtøj til 
medlemmer. Desværre viste det sig, at der var for mange reklamationer på tøjet. Det er vi som forening 
meget ærgerlige over, det skal helt klart gøres bedre fra Sportigans side. Vi skal i nærmeste fremtid have en 
snak med Sportigan om fremtidigt samarbejde. Vi har haft den største omsætning af tøj i mange år. 

 

Punkt 11) Valg af revisor og revisorsuppleanter: 
Louise Kousgaard og Jeanette Bjerg stiller op igen og vælges enstemmigt til posterne foreningens revisorer. 
P.t. har foreningen ingen revisorsuppleanter.  

 

Punkt 12) Eventuelt: 
Anders Vigild holder tale for afgående formand, Rasmus Mazanti. Rasmus hædres for sine mange år i 
foreningens arbejde. Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen bestemt, at Rasmus skal udnævnes 
som foreningens nyeste æresmedlem, og Rasmus´s billede får plads på væggen blandt tidligere 
æresmedlemmer.  

 


