
Generalforsamling i Øster Vedsted IF den 28/02 2019. 

 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Lorenz Madsen – han bliver valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

Formanden forlod bestyrelsen efter ½ år, hvilket har givet et lidt turbulent år. 

Der er blevet lavet et nyt logo, som matcher de nuværende idrætsgrene. 

Der er blevet lavet en folder til nye medlemmer af fodbold samt en folder til fodboldtrænere med 

information 

Der er blevet brugt en del tid på persondatapolitikken 

Har deltaget i planlægning af byfesten med en repræsentant 

Sydbank cup blev afholdt med mange tilfredse deltagere 

Der er startet på bygning af nyt boldskur 

Forberedt og afholdt møde for hele Øster Vedsted med DGI-konsulent 

 

Vi har i foreningen følgende sportsgrene: Fodbold, motion/gang, badminton og krolf 

Fodboldafdelingen mister stadig medlemmer, Krolf og motion har fået flere medlemmer 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab: 

Anette gennemgår regnskabet. Vi har et lille underskud på 11.142,47 

Regnskabet godkendes 

 

 

4. Indkommende forslag: 

Der er ikke nogen indkomne forslag 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Dennis Alsted modtager ikke genvalg 

Maria Gullberg Lund modtager ikke genvalg 

Jakob Zim Andersen modtager ikke genvalg 

 

Benny Rasmussen er ikke på valg 

 

Kandidater til bestyrelsen: 

Martin B. Christensen 

 



Tom ærgrer sig over at der ikke er foreslået en bestyrelse på 3, som så skulle være en den 

overordnede arbejdsgruppe. Han mener det er sværere at være 5 om at kommunikere. 

Der er dog ikke stillet forslag om dette før generalforsamling og derfor skal der nu vælges 5 

medlemmer.  

Vi mener i den nuværende bestyrelse at det vil være bedst med 5 medlemmer over det næste år, 

som så måske kunne arbejde på at gå ned på 3 medlemmer til næste valg eller en evt. 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

Thorvald spørger til hvem der sidder i udvalgene. Anette nævner hvem der er med her. 

  

Der bliver spurgt til hvad den nuværende bestyrelse ville gøre anderledes hvis der skulle gøres 

noget anderledes som ville lette arbejdet for bestyrelsen 

Alle skal kende Conventus-systemet, så man kan navigere selvstændigt. 

En ny bestyrelse og et nyt fodboldudvalg skal sætte sig sammen og fordele opgaverne.  

 

Da vi ikke får kandidater nok til en ny bestyrelsen bliver der foreslået at vi sætter os ned og laver en 

arbejdsgruppe som sammen med den nuværende bestyrelse snakker sammen om hvordan vi 

fremadrettet kan få en bestyrelse til at køre.  

Skal bestyrelsen evt. bestå af 3, så skal der stilles forslag om det til en ekstraordinær 

generalforsamling.  

Mark, Michele, Tom, Brian, Kristoffer, Nielsen Christian, Jan, Martin B og Carsten har meldt sig til at 

sidde i den gruppe. 

Arbejdsgruppen og den nuværende bestyrelse skal have fundet en løsning inden udgangen af april.  

 

 

6. Valg af suppleanter: 

Annette Enevoldsen modtager ikke genvalg 

 

 

 

7. Valg af 1 revisorer: 

Mona O. Andersen modtager genvalg 

 

8. Eventuelt: 

Vivian ønsker at stoppe som kasserer. Hun spørger til hvem der skal finde en ny. Den nuværende 

bestyrelse tager kontakt til fællesrådet om at finde en ny. 

 

 

 

 


