
 
Generalforsamling Gedved Idrætsforeningers Venner 2019  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning v. formand (Thomas Brodie) 
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor og revisor suppleanter 
8. Eventuelt 

 
 
Valg af dirigent: 
Henrik Degn melder sig og bliver valgt 
 
Valg af referent: 
Nicolaj Cl. Hansen melder sig og bliver valgt 
 
Bestyrelsens beretning v formand ( Thomas Brodie) 

● 2018 har været et fint år, hvor vi har arbejdet i overensstemmelse med med de nye 
vedtægter 

○ Tour de Gedved og byfest 
■ Nye ruter og nye tiltag, som bla. sponsorudstilling 
■ Meget reng en hurtig beslutning rykker ind i teltet. 
■ Fint resultat Økonomisk pga. nye og større sponsorater (ca. 45000 kr.) 

○ Julekalender 
■ stort salg, med et oplag på 1000 stk. solgt på godt 14 dage udliciteret 

til GFG og GIF 
○ OK Kampagner 

■ Rekordår indtægt på 48.056,99 
■ nye kort  

 
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: 
Ruth nuværende fremlagde regnskabet: 
Referatet godkendes af generalforsamling 
Det fremlagte regnskab medsendes dette referat. 
 
Indkomne forslag: 
Bestyrelsen lægger op til at der sker nogle ændringer af foreningens vedtægter 



 
Følgende ændringer foreslås: (Ændringer er understreget) 
 
Love for Gedved idrætforeningers venner 
 
§1. Støtteforeningens formål er at skaffe de bedst mulige betingelser i såvel økonomisk, 
sportslig som lokale mæssig henseende for de støtteberettigede idræts- og sportsforeninger 
i Gedved med hovedvægten lagt på ungdom og ungdomsafdelingen. 
 
§ 2. Det er bestyrelsens opgave at skabe det økonomiske grundlag for støtte og 
STØTTEFORENINGENS beståen gennem løbende økonomiske projekter/aktiviteter blandt 
beboere og de støtteberettigede foreningers medlemmer. 
 
§ 3. Bestyrelsen pålægges at oparbejde en garantikapital i STØTTEFORENINGEN på 
min. 50.000 kr., dog således at bestyrelsens flertal alene kan afgøre om der må bruges af 
garantikapitalen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til 
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen 
nogen personlig hæftelse. 
 
§ 4. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for ydelse af støtte i overensstemmelse med §1, 
og yder støtte på baggrund af indkomne ansøgninger fra de støtteberettigede foreninger, 
samt kan der udloddes støtte til støtteberettigede foreninger som bistår aktivt i de 
arrangementer og tiltag som støtteforeningen afholder med henblik på at indsamle midler til 
foreningen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde støtte til aktiviteter uden for de 
støtteberettigede foreninger som fremmer ungdomsidrætten i Gedved i almindelighed.  
 
§5 Ansøgningsprocedure for støtte/tilskud:  
a. Indsendes skriftlig til den støtteberettigede foreningens bestyrelse og videresendes til 
”Vennerne”. 
b. Ansøgningen skal være motiveret med formål/hensigt med midlernes anvendelse. 

c. Der udbydes en række aktiviteter og opgaver i forbindelse med 
STØTTEFORENINGENS arrangementer som de støtteberettigede foreninger på forhånd 
kan ansøge om at udføre. Til hver aktivitet fastsættes et støttebeløb som går til 
ungdomsarbejdet i den støtteberettigede forening. 
 
§ 6. STØTTEFORENINGEN er uafhængig af de støtteberettigede idrætsforeninger med 
egen lovligt varslet generalforsamling.  
 
 
 
 
 



 
§ 7. stk. 1. Generalforsamlingen afholdes med to ugers varsel, en gang årligt i februar 
måned med følgende dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 
3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent, slettes 
6. Valg af bestyrelse.  
7. Eventuelt.  
 
stk. 2. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 1 uge før 
generalforsamlingen.  
 
§ 8. stk. 1. Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer samt 1 suppleant. Kun 
bestyrelsesmedlemmer samt evt. stedfortrædere for disse, har stemmeret ved 
bestyrelsesmøderne. Der tilstræbes at 1 medlem fra henholdvis GFG, TG samt GIF skal 
være i bestyrelsen. Derudover består bestyrelsen af formand- næstformnd/sekretær - 
Kasserer. 
 
 
stk. 2. a. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, dog således at der i lige 
årstal vælges tre og i ulige årstal vælges to medlemmer.  
 
b. Suppleanten vælges for et år ad gangen.  
 
c. Revisor vælges for et år ad gangen.  
 
d. I alle tilfælde kan genvalg finde sted, dog skal navnene på evt. bestyrelsesmedlemmer der 
ikke ønsker genvalg fremgå af dagsorden.  
 
e. Valgbare er fremmødte til generalforsamlinegn. 
 
stk. 3. Fremgangsmåden ved valget til bestyrelsen - når genvalg ikke finder sted –  
er som følgende:  
 
Der stilles forslag til bestyrelsesmedlemmer og i lige årstal skal der stemmes på tre og i ulige 
årstal på to af samtlige opstillede.  
 
§ 9. stk. 1. Generalforsamlingens forhandlinger samt afholdte bestyrelsesmøder indføres 
i foreningens protokol.  



 
 
stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:  
Formand, næstformand/sekretær, kasserer samt øvrige medlemmer. Kassereren kan 
vælges uden for bestyrelsen af denne.  
 
stk. 3. Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig når tre medlemmer er til stede. 
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 
begærer dette.  
 
stk. 4. Bestyrelsen kan under sig nedsætte udvalg til løsning eller medhjælp af konkrete 
aktiviteter. Udvalget kan ikke foretage økonomiske dispositioner uden bestyrelsens accept.  
 
stk. 5. Opløsning af STØTTEFORENINGEN kan kun ske ved den ordinære indkaldte 
generalforsamling. Opløsning kan kun opnås ved enighed herom fra den siddende 
bestyrelse. Eventuelle midler uddeles af den siddende bestyrelse.  
 
stk. 6. Prokura udstedes til bestyrelsens kasserer og formanden.  
 
 
§ 10. Slettes 
 
§11. Slettes 
 
Forslag til ændringer slut. 
 
Der kom kommentar til ændringerne som følger: 
§8. stk. 2 ændringen vedr. punkt: 
a. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at der i lige årstal 
vælges tre og i ulige vælges 2 medlemmer. 
Kommentar: 

● Der kan være en mulighed for at nogen ikke kommer på valg. 
● Det bør af teksten fremgå at der vælges 4 i ulige årstal og 2 i lige årstal.  

Punktet bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde og vurderes evt. ændret til næste 
generalforsamling. 
 
e. Valgbare er fremmødte til generalforsamlingen. 
Kommentar: 

● Denne forhindre bestyrelsen i at vælge et bestyrelsesmedlem som er forhindret i at 
deltage i bestyrelses mødet. 

● det bør fremgå af punktet at bestyrelsesmedlemmer fra andre foreninger ikke kan 
vælges ind i denne bestyrelse.  



 
Punktet bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde og vurderes evt. ændret til næste 
generalforsamling. 
 
Generel kommentar til ændringer. 

● At vedtægterne ændres således at § erne og punkter herunder kommer i kronologisk 
orden. 

Ændringer blev vedtaget, dog vil bestyrelsen arbejde på at få kommentarene indarbejdet i et 
nyt forslag til næste generalforsamling. 
 
Logo 
Loget ønskes ændret således at GIF fjernes og der kun fremgår det røde V i midten. 
Punktet blev vedtaget. 
 
Navnet  
Navn ønskes i fremtiden officiel være “Gedved Idrætsforeningers Venner”. (dagligt tale 
“Vennerne”) 
som er en ændring fra Gedved Idrætsforenings Venner. 
Punktet blev vedtaget. 
 
 
Valg af bestyrelse 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Allan Juul. Ønsker ikke at blive genvalgt 
Ruth Lauritzen. Ønsker ikke at blive genvalgt 
Thomas Brodie genopstiller og bliver valgt 
Nicolaj Clausen Hansen genopstiller og bliver valgt 
 
Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen. 
Simon Stouby opstiller og bliver valgt. 
Simon bydes velkommen. 
 
Valg Af revisor og revisorsuppleanter 
Ruth Lauritzen opstiller til revisor og bliver valgt 
Helle Vind opstiller som revisor suppleant og bliver valgt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eventuelt 
 
Enkelte på generalforsamlingen undre sig over at Vennerne ikke søge for at gøre noget 
mere opmærksom på de beløb som foreningen  indsamler på eksempel Tour de gedved. 
Thomas Brodie gør opmærksom på at beløbene bliver lagt op på Vennernes Facebook side. 
dette vil det også blive i fremtiden. 
Vennerne vil drøfte evt. yderlige tiltag for at brede budskabet om indsamlinger og den 
indtjening disse giver. 
 
Referat slut. 
 


