
Referat fra general forsamling i Vallensbæk IF fodbold tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 

 

1.       Valg af dirigent/referent samt stemmetællere 

 

2.       Bestyrelsens beretning 

 

3.       Fremlæggelse af revideret regnskab 

 

4.       Fremlæggelse af forslag til budget 

 

5.       Behandling af indkommende forslag 

 

6.       Valg af bestyrelsen 

 

7.       Valg af revisor og suppleant 

 

8.       Valg af op til 5 delegerede foruden formanden til hovedgeneralforsamlingen 

 

9.       Valg af 1. og 2. suppleant to bestyrelsen 

 

10.   Valg af medlemmer til forretningsudvalget 

 

11.   Evt. 

 

  

 

1.       17 stemmeberettigede medlemmer. Valg af dirigent: Heidi Frandsen er valgt. Referent: Thomas 
Aagaard. Stemmetællere: Heidi og Flemming. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2.       Fremlæggelse af årets beretning. Ingen spm. (Se vedhæftede). 



 

3.       Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. Godkendt uden indsigelser. 

 

4.       Fremlæggelse af budget v. kassereren. Ingen kommentarer. 

 

5.       Ingen forslag 

 

6.       Valg af bestyrelsen: 

 

Formand: Morten Olsen (ønskede genvalg) 

 

Kasserer: Flemming Berg 

 

Best. Medlemmer: 1 år: Bettina Kjær, Peter Rasmussen. 

 

Best. Medlemmer: 2 år: Thomas Aagaard (ønskede genvalg), Dan Petersen (ønskede genvalg). 

         

John Sørensen ønskede ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen. 

 

7.       Revisor: Kenneth Boll Jensen blev genvalgt. 

 

8.       Thomas Aagaard og John Sørensen meldte sig 

 

9.       Umiddelbart ingen 

 

10.   Formanden indtræder 

 

11.   Evt. (se vedhæftede referat) 



Tillæg til Referat fra generalforsamling VI39 Fodbold tirsdag d.20/3 2018 

 

Punkt 11. Eventuelt 

 

Flere gode input vedr. bl.a. holdpenge, ungdomskamplederkurser, juniortrænere og træningstider. 

 

Flere ønsker mere automatik når det kommer til udbetaling af holdpenge. Så så mange som muligt, får dem 
udbetalt. I modsætning til i dag, hvor mange ikke får dem udbetalt. 

 

Efter et vellykket ungdomskamplederkursus for U16 drengene, foreslog Dan Colding, at man fremadrettet 
kunne gøre det obligatorisk for ungdomsspillere i klubben, at deltage på et ungdomskamplederkursus, hvor 
man lærer at dømme kampe for 3- og 5-mands hold.  

 

Vi mangler juniortrænere i klubben. Flere forslag til, hvordan vi får flere af vores ungdomsspillere i gang 
med et kursus som juniortræner. 

Et forslag var at gøre det obligatorisk på lige fod med ungdomskamplederkursus. 

Et andet forslag var, at lade ungdomsskolen tilbyde det i deres regi, som tidligere. 

 

Træningstiderne bliver fremadrettet tilrettelagt af Dan Colding. Han overtager puslespilslægningen fra John 
Sørensen, som indtil nu har fået brikkerne til at passe, så godt som muligt. 

Vi forsøger, at få lidt mere automatisme ind over træningsplanerne. 

Der arbejdes på en 2- eller 3-årig plan. Der vil ligeledes blive arbejdet på, at få lagt kampplanerne ind i et 
booking-system, så man altid kan se, hvor og hvornår der er ledige baner.   

 

Alt i alt gode og konstruktive inputs fra engagerede deltagere. 

 


