Årsmøde referat – Vemmelev SGI - Fodbold
mødedato

18.02.2019

emne

Årsmøde

deltagere

Kim Holm Rodemund, Johnny Jensen, Jacob Madum-Kyhl, Egon Frederiksen
samt Nina Hansen, Olav Christensen (Næstformand VSGI hovedbestyrelse) Ove
Sandholdt (Fælleskasserer VSGI hovedbestyrelse)

fraværende

Suss B. Holm Jørgensen-Nielsen

referant

Kim H. Rodmund

cc

dato

18.02.2019

vor ref

KHR

Dagsorden:
1. valg af dirigent og stemmetæller
2. afdelingeens beretning - Formanden
3. fremlæggelse af og foreløbig godkendelse af det reviderede regnskab
4. inkomne forslag
5. valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 til 2 år
6. valg af suppleanter for 1 år
7. evt.

1.

Egon Frederiksen modtog valg som dirigent & stemmetæller.

2.

Først vil jeg sige tak til alle klubbens trænere nye som gamle, tak fordi i stiller på
banerne 1 2 måske 3 gange om ugen i alt slags vejr for at træne klubbens
medlemmer. Uden den indsats og arrangement i ligger i klubben, var der ingen
grund til at vi som bestyrelse holder møder flere gange om måneden. Det er os fedt
at se at holdene er begyndt at tænke mere på det sociale uden for banen, i form af

overnatning i klubben med pizza og playstation og med træning til langt ud på
aftenen.
Der har været gang i den i 2018, store kampdag i maj som blev en kæmpe succes
med hjælp fra frivilligheds banken og vores Egon. Pigeraketten hvor alle skolens
piger fra 1 - 4 klasse var inviteret ned i hallen til en masse forskellige aktiviteter
indenfor fodbold verdenen. Ligeledes traditionen tro holdte vi igen DGI
fodboldskole i uge 27 der var ikke så mange tilmeldte men alle havde 3 sjove dage
med fodbold. Så rykkede senior afdelingens første hold op i serie 2 igen, det sku ha
været fejret med fadøl og pølser på stadion til sidste kamp men modstanderen trak
sig så det blev til opstarts fest efter sommerferie pausen. Vi har fortsat vores
klubudviklings forløb med Jan fra DBu, som er en stor inspiration til hvordan vi kan
løfte klubben videre. dette forløb har vi os valgt at fortsætte med i 2019.
Alle klubbens trænere er godt igang med at uddanne sig til at blive endnu bedre
trænere, det syntes vi i bestyrelsen er rigtig fedt at i vil bruge den ekstra tid ved
siden af jeres træning så vi kan tilbyde vores medlemmer noget mere og bedre
fodbold træning. Vi har os fået lidt gang i vores bande salg, men kender i nogen der
ku være interesseret er i meget velkommen til at tage fat i os så vi kan få en aftale i
hus.
projekter i 2019 / stort hjemmebane stævne for hele klubben 22 juni sæt den gerne i
kalenderen nu. Nyt materiale rum ved 3 og 5 mands banerne. mere focus på
sponsorer/sponsorudvalg.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for alle de rosende ord vi får fra
trænere, spillere og forældre for det arbejde vi lægger i klubben.
3.

Rengskab fremligges & gennemgås af klubbens kassere Jacob. Rengskab
godkendes, med forbehold af endelig godkendelse fra revisor Anne-Lise Henriksen
–input fra HB deltager, måltavlen udgør en form for værdi, dog forventet den er
afskrevt i tidligere bestyrelse. Men udgør en værdi i dag. Noteret af bestyrelsen.

4.

Bestyrelsen ønsker at hæve kontigent i 2019 til flg.
U6 –
200.- halvårligt
U7 – U9
550.- halvårligt
U10 – U13
600.- halvårligt
U14 – U19
650.- halvårligt
Senior afd.
750.- halvårligt
Motions afd.
350.- halvårligt
Dette indkommende forslag, stemmes der ikke for, da bestyrelsen, han mandat til
selv at træffe denne afgørelse, men alle er hermed oplyst omkring dette på årsmødet.
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5.

Alle i bestyrelsen er på valg.
Flg. Modtog genvalg på post / periode.
Johnny Jensen – formand – 2 år
Jacob Madum-Kyhl – næstformand samt kassere – 2 år
Suss B. Holm Jørgensen-Nielsen – sekretær – 1 år
(skriftlig ønske er fremsendt, grundet fravær)
Kim Holm Rodemund – Bestyrelse medlem – 1 år.
Alle blev genvalgt, ingen stemmer imod.

6.

ingen ønskede at indtræde som supplant, dog vil bestyrelsen forsøge at finde
personer, der ønsker at indgå i bestyrelsen som alm. Medlem eller supplant.

7.

ingen punkter fremkom.

--------------------Dato:
Formand
Johnny Jensen

---------------------Dato:
Næstformand / Kassere
Jacob Madum-Kyhl

-------------------Dato:
Sekretær
Suss B. Holm Jørgensen-Nielsen

---------------------Dato:
Bestyrelses medlem
Kim Holm Rodemund
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