
Referat af generalforsamling i VI39 Hovedforening 

Tid og sted: Onsdag d. 20. april 2016 i Vallensbæk Idrætscenter 

Tilstede: Floorball: Malene. Svømning: Carl+4 fuldmagter. Håndbold: Poul-Erik, Fin, Helle. Petanque: 

Kirsten, Sonja, Jan, Ella. Gymnastik: Inger, Jette, Henrik, Jette, Irene. Fodbold: Klaus. Kapgang: Søren-Erik, 

Thomas, Birger, Flemming. 

Referent: Malene 

1. Dirigent: Thomas – Kapgang. Stemmetællere: Poul-Erik, Klaus.  

2. Bestyrelsens beretning: Carl – om det generelle. Søren-Erik om brugerbestyrelsen. Se bilag 1. 

 Efter beretning ønskes det fra de tilhørende at den verserende sag om sportscafeen drøftes. 

Opsummering fra Carl om sagen: Årsag til konflikt: 3 foreninger har søgt indsigt i kontrakten – i 

denne står der at foreninger og klubber ikke kan pålægges at bruge cafeen ved arrangementer i 

idrætscentret uden for cafeens områder. Efter mødet mellem bestyreren og kommunen mener 

kommunen ikke at der er noget galt. Men der kommer en opsigelse fra Carina i cafeen, da hun ikke 

mener det er holdbart som kontrakten er nu. Kommunen vil ikke ændre i punkterne. Efterfølgende 

har der været en forhandling om at reetablere samarbejdet. Så Carina kan beholde kontrakten. 

Kommentarer: Jette – Gymnastik: Glade for samarbejdet – vores ærinde er at bakke op om Carina. 

Flere deltagere ytrer ønske om at det indføres i kontrakten at foreningerne har pligt til at bruge 

sportscafeen. Dette kan ikke lade sig gøre juridisk, men det kan besluttes i VI39 hovedforening og 

idrætscentrets brugerbestyrelse at når man bruger centrets faciliteter, så bruger man også cafeen. 

Der ønskes også at der tages stilling til processen, der har ført frem til opsigelsen af kontrakten, da 

man ikke mener det er gået korrekt til. Der opfordres til åbenhed.  Det præciseres at 

Brugerbestyrelsen ikke er en del af aftalen. Det er mellem kommunen og forpagteren. Der 

opfordres også til at kommunen støtter cafeen. Der opfordres til at alle foreninger bruger 

sportscafeen alt de kan. Der kan evt. arbejdes videre med emnet i hovedbestyrelsen. 

3. Regnskab – Ella fremlægger: Det ser godt ud. Der er ca. 4000 kr. i overskud. Bankgebyrerne er høje. 

Der kan arbejdes med en bankflytning. Spørgsmål til punktet telefon & internet: Der uddybes at det 

er betaling for hjemmeside og opdatering af denne. Der klappes af tilhørerne. Budget: Baseret på 



sidste år.  Bemærk at henstilling til jubilæumsfonden stoppes, så kontingentet på 5 kr. til 

jubilæumsfonden udgår. Se næste punkt. Godkendes enstemmigt. Regnskab og budget – se bilag. 

4. Kontingent – Indbetaling til jubilæumsfonden stoppes, så kontingentet nedsættes med 5 kr. pr. 

medlem.  

5. Vedtægtsændringer – Carl begrunder vedtægtsændringerne med en modernisering. Dette skal 

gerne også gøre det nemmere for nye klubber at være med, fordi de nye vedtægter er dækkende 

for hovedbestyrelsen og ikke de enkelte foreninger. De enkelte foreninger skal som følge heraf lave 

deres egne, da de ikke er dækkende for den enkelte forening. Nogen frygter at det at hver forening 

har deres egne, vil sætte foreningerne længere fra hinanden, altså at individualisere og ikke samle.  

Der påpeges at ændringerne er meget drastiske, og det er svært sammenligne de to sæt vedtægter. 

Det spørges til processen bag de nye vedtægter. Carl forklarer at de er søgt hjælp hos Dansk 

Erhvervs direktør, som er med i WATT, som er en sammenslutning at flere klubber. Ud fra deres 

vedtægter er der ændret og omformuleret, så de passer til vores forening. Afstemning: Ingen 

ønsker skriftligt afstemning. 18 personer (inkl. fuldmagter) deltager: Stemmer er afgivet som 

følgende: Imod: Ingen. Blankt: Ingen. For: 18 stemmer. Vedtægterne er enstemmigt vedtaget. Det 

tilføjes at mindre sproglige rettelser kan ske efter denne afstemning, såfremt de ikke ændrer 

indholdet. Nye vedtægter er vedlagt som bilag. 

6. Indkomne forslag - Ingen 

7. Valg bestyrelse – Næstformand: Ingen stiller op. Kasserer: Ingen stiller op. – Der holdes en mindre 

pause. De nuværende fortsætter på deres post i en måned. Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling i næste måned, hvor kun dette er på dagsordenen. 

8. Revisor – De nuværende ønsker at fortsætte. Niels Andersen og Jan Gustavsen er derfor valgt.  

9. Evt. Årets idrætspris: Går til U12 drenge håndbold. Indstilling ses på bilag 3. Overrækkes til 

formanden for klubben – der sørger for at videregive til drengene. 

Hjerteforeningens indsamling d. 24. april - alle klubber opfordres til at deltage. 

Håndbold er blevet tilbudt en pantbod på Roskilde Festival. De ønsker at andre klubber byder ind 

med deltagere. Der skal være 50 medarbejdere i alt. Der kan regnes med 600 kr. til klubben pr. 

medarbejder. Der skal arbejde 3x8 timer, for det får man adgang til festivalen. Der skal gives svar 

senest 1. maj. Derfor bedes formand for håndbold, Finn Nikolajsen kontaktes pr. mail 

(fn@xplico.com) ved interesse.  

Der kæmpes i folkeoplysningsudvalget for at der tiltrækkes udbenyttede kommunale midler til vi39 

og de øvrige klubber i kommunen. 

OBS OBS OBS - 26. maj 2016 kl. 19 er der ekstraordinær generalforsamling i idrætscentret.  


