
 

 

 
 

J.nr. 73502 REW/pbi 
 

VALLENSBÆK IF FODBOLD  

 

Referat af ordinær generalforsamling 

afholdt tirsdag den 25. februar 2020, kl. 18.45 

i Idrætscenteret 

 

med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent/referent samt 2 stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 

4. Fremlæggelse af Budgetforslag 2020 

5. Behandling af indkommende forslag 

6. Valg af bestyrelse  

Valg for 1 år:  

Formand: Betina Kjær Negosanti (nuværende næstformand) stiller op 

Bestyrelsesmedlem: Dann Petersen modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Thomas Aagaard modtager genvalg  

Valg for 2 år:  

Næstformand: Lena Kjøller (nuværende bestyrelsesmedlem) stiller op 

Økonomiansvarlig: Renata Andreasen stiller op 

Bestyrelsesmedlem: Peter Rasmussen modtager genvalg 

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Valg af op til 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen 

9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for en 1-årig periode) 

10. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (for en 1-årig periode) jvf. forretningsordenen  

11. Eventuelt 

 
 
Ad 1 - Valg af dirigent/referent samt 2 stemmetællere  

 

Konstitueret formand Betina Kjær Negosanti bød på vegne bestyrelsen velkommen til de fremmødte og 

takkede for det store fremmøde. Bestyrelsen foreslog René Wøhler som dirigent. 
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René Wøhler meddelte, at han gerne stillede sit kandidatur som dirigent til rådighed, men meddelte sam-

tidig, at han muligvis ville stille op til bestyrelsen under valghandlingerne, hvilket han ønskede at forsam-

lingen var vidende om. Forsamlingen tilkendegav, at de ikke anså dette som et problem, og der var ikke 

andre der ønskede at være dirigent. René Wøhler blev herefter enstemmigt valgt som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen var lovligt indvarslet ved opslag på foreningens hjem-

meside, og de indkomne forslag var ligeledes publiceret inden generalforsamlingen.  

 

Dirigenten konstaterede, at der var uddelt stemmesedler til alle de fremmødte som var stemmeberettiget 

samt til de fremmødte som havde en gyldig fuldmagt. Dirigenten formanede, at man kun havde adgang til 

forsamlingen, hvis man var over 16 år, og at man havde kun stemmeret og var valgbar, hvis man havde 

været passiv eller aktiv medlem i 6 måneder, var forældre til et sådant medlem og i øvrigt ikke var i kon-

tingentrestance. Alle i forsamlingen mente at opfylde disse kriterier. 

 

Dirigenten oplyste, at der skulle vælges to stemmetællere. Merete Schrøder og Christina Eldridge tilbød 

sig og blev valgt af forsamlingen. 

 

Ad 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

Dirigenten gav ordet til Betina, der aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges. 

 

Der var enkelte bemærkninger til beretningen, som herefter enstemmigt blev taget til efterretning.  
 

Ad 3 - Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 

 

Kasserer Flemming Berg gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på kr. 98.820. Underskuddet 

blev forklaret med en fremrykning af investeringer i spillertøj. Der er brugt ca. kr. 534.000 på materialer 

og spillertøj i året. En hel del af denne udgift er sponsoreret. 

 

 Efter en række afklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad 4 - Fremlæggelse af Budgetforslag 2020 

 

Kasserer Flemming Berg gennemgik budgettet. I det fremlagte budget var holdpenge og busture nedskre-

vet til kr. 0,00. Dette gav anledning til en længere drøftelse i forsamlingen. Foreningen ønskede, at der 

fortsat skulle budgetteres med holdpenge og tilskud til busture, hvorfor budgettet blev forhøjet med hen-

holdsvis kr. 60.000 til holdpenge og kr. 40.000 til busture. Herefter ville der i henhold til budgettet stadig 

være et overskud på ca. kr. 42.000. 
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Med denne ændring blev budgettet enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 5 - Behandling af indkommende forslag 

Der var rettidigt modtaget 2 forslag til behandling. Begge forslag vedrørte en ændring af vedtægterne. Det 

ene forslag var fra bestyrelsen og det andet fra kasserer Flemming Berg. 

 

Bestyrelsens forslag var mere vidtgående end forslaget fra Flemming Berg og blev derfor behandlet først. 

 

Dirigenten meddelte, at han – som advokat – havde bistået bestyrelsen med en revision af vedtægterne, 

og han gennemgik herefter bestyrelsens forslag, der herefter blev enstemmigt vedtaget. 

 

Da bestyrelsens forslag blev vedtaget, bortfaldt Flemmings forslag. 

 

Ad 6 - Valg af bestyrelse  

 

René Wøhler meddelte at han stillede op som formand og det samme gjorde Torben Hartoft. Kandidaterne 

fik lejlighed til at kort at introducere sig selv, hvorefter der blev foretaget skriftlig afstemning. 

 

Torben Hartoft  42 stemmer 

René Wøhler  106 stemmer (og 1 ugyldig stemme) 

 

René Wøhler var herefter valgt som formand for en 1-årig periode. René Wøhler spurgte herefter om han 

skulle fortsætte som dirigent, hvilket der ikke var indvendinger imod, da bestyrelsen først konstituerede sig 

efter generalforsamlingen. 

 

Herefter skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode 

 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Thomas Aagaard, Dann Petersen samt U11 træner Jens Dahmani stil-

lede op. Kandidaterne fik lejlighed til kort at introducere sig selv. Dann Petersen trak sit kandidatur og Tho-

mas og Jens blev herefter enstemmigt valgt for en 1-årig periode. 

 

Herefter skulle der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Lena Kjøller og Dann Petersen stillede op. Herudover stillede John Sø-

rensen og Christian Pedersen op. Kandidaterne fik lejlighed til kort at introducere sig selv, hvorefter der 

blev foretaget skriftlig afstemning. 
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Christian Pedersen 133 stemmer 

Lena Kjøller  126 stemmer 

Dann Petersen  119 stemmer 

John Sørensen  45 stemmer 

 

Lena Kjøller, Christian Pedersen og Dann Petersen var herefter valgt for en 2-årig periode. 

 

Som det sidste skulle der vælges en kasserer. Flemming Berg genopstillede og Merete Schrøder stillede 

ligeledes op. Kandidaterne fik lejlighed til at kort introducere sig selv, hvorefter der blev foretaget skriftlig 

afstemning. 

 

Merete Schrøder 87 stemmer 

Flemming Berg  56 stemmer 

 

Merete var herefter valgt som ny kasserer for en 2-årig periode. 

 

Den resterende bestyrelse konstituerer sig selv snarest muligt. 

 

Ad 7 - Valg af revisor og suppleant 

 

Revisor Kenneth Boll Jensen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt. 

 

Der blev ikke valgt en suppleant. 

 

Ad 8 - Valg af op til 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen 

 

Punktet udgik, da der ikke skal vælges delegerede. 

 

Ad 9 - Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for en 1-årig periode) 

 

Renata Andreasen og John Sørensen stillede begge op som suppleanter. Dirigenten var – aftenens frem-

skredne tidspunkt taget i betragtning – hurtigt til at erklære de to kandidater for valgt, men der blev fra 

forsamlingen spurgt til, hvem der skulle være 1. og 2. suppleant. Dirigenten antog, at Renata var 1. sup-

pleant, da hun meldte sit kandidatur først, men spurgte John Sørensen om han ønskede afstemning 

herom.  

 

Det ønskede John ikke, men han ville blot gøre opmærksom på, at det ikke var dirigentens beføjelse at 

bestemme det. Deri var dirigenten helt enig og dirigenten tilbød endnu engang afstemning. 
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Det endte uden afstemning med, at Renata Andreasen blev valgt som 1. suppleant og John Sørensen blev 

valgt som 2. suppleant. 

 

Ad 10 - Valg af medlemmer til forretningsudvalget (for en 1-årig periode) jvf. forretningsordenen  

 

Punktet udgik, da der ikke er et forretningsudvalg. 

 

Ad 11 – Eventuelt 

 

Der var ingen som ønskede ordet under eventuelt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 

takkede for god ro og orden. 

 
Således passeret. 
 
 
 
____________________________________ 
René Wøhler 
Dirigent 


