
Referat fra Generalforsamling i VBIF d. 20.3.18. 

Efter Velkomst ved Formand Bodil Wilhelmsen vælges Marius Frellesen til dirigent og 

Bente Dall til protokolfører. 

Formandens beretning:  

Ingen spørgsmål. 

Kommentarer: Ros for et godt arrangement til 40 års jubilæum og ros fra medlemmer fra 

Blans for en veldrevet forening.  

Beretning godkendt.  

 Beretning fra Fodboldudvalg v Elin:  

Ingen spørgsmål eller kommentarer.  

Beretning godkendt. 

Beretning fra Løbeudvalg v Dorthe:  

Kommentar: Trist at løbeafdeling nedlægges.  

Beretning godkendt. 

Beretning fra Gymnastik og Powertumbling v Tine og Mie: Se bilag 

Der vises en film på ca. 3 min, som Jonathan fra Powertumbling har optaget fra de fleste af 

VBIF ´s aktiviteter.  

Kommenterer: Fantastisk at høre om den fællesskabsfølelese der er blandt udøvere, 

forældre og instruktører trods det er et hold på konkurrenceplan. 

Beretning godkendt. 

Beretning fra Byfest ved Bente:  

Spørgsmål: Er det nu muligt at melde sig til boder via FB? Det bliver det i løbet af april 

måned. 

Beretning godkendt. 

Beretning fra Badminton og Volley v Klavs:  

Beretning godkendt. 

Beretning fra Havkajak v Chresten:  

Beretning godkendt. 

Beretning fra kasserer Kirsten:  

Beretning godkendt. 

 

Se den samlede årsberetning på hjemmesiden. 

 

Indkomne forslag: Der er i alt kommet 3 . 

1. Fra Havkajak v. Anders.  Fremlægger en plan for etablering af en Bålhytte ved 

Varnæsvig for at have et attraktivt sted til sociale aktiviteter.  

Generalforsamlingen synes det er et super godt initiativ og yder fuld opbakning.  



Kajakudvalget sætter sig sammen med Peter Højer og drøfter mulighederne med alle 

interessenter. 

2.  Varnæsvigløbet fremadrettet. Hvem skal arrangere det, når løbeafdelingen er nedlagt? 

På nuværende tidspunkt er der 2 der vil arrangere løbet, men efterlyser flere til at 

hjælpe. Forslag om at trække på andre løbenetværk.  

Til den fremtidige evaluering er kontaktpersoner Lene, Anette, Jette samt Dorthe på 

sidelinjen.  

3. Hvad skal 40 års jubilæums gaven bruges til ? (Desuden er de 1.500 kr. fra ” VBIF som 

Årets forening og løbeafdelingens overskud efter nedlæggelse lagt oveni) 

Forslag er at de bruges til inventar til den nye Bålhytte ved Varnæsvig – dette forslag 

vedtages af generalforsamlingen.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Klavs (volley og badminton) genvælges.  

Tine (gymnastik) genvælges 

Dorthe (løb) afdelingen nedlægges. Ønsker ikke genvalg.  

Anna (næstformand) genvælges 

Bodil (formand) modtager ikke genvalg. 

 

Der er ingen kandidat til formandsposten. Bodil fortsætter som formand frem til der 

afholdes ekstraordinær generalforsamling snarest.  

Der arbejdes på at finde en formand.  

 

Valg af festudvalgsmedlemmer: 

Vi kører videre som vi gør nu. 

Forslag om at ændre vedtægter, så der ikke på generalforsamlingen skal vælges nye 

medlemmer til festudvalget. Vedtægter skal følge virkeligheden. Tænkes ind til 

generalforsamling 2019. 

 

Valg af 2 revisorer: Peter Højer og H.C. Enevoldsen. Suppleant : Claus Holm.  

 

      

 

 

 

 


