
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014 

Referat 

af generalforsamling for året 2013 afholdt i GVI´s klubhus Onsdag d. 26/2 2014 kl. 19.00. 

Ungdomsformand Jesper Sørensen åbnede generalforsamlingen og bød de 28 fremmødte velkommen. 

Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Peter Hegelund som dirigent. Valgt enstemmigt. 

Peter Hegelund konstaterede lovligheden af generalforsamlingen, jfr. vedtægternes § 19, idet den er indkaldt 

indenfor 14 dages fristen på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset. 

Dagsorden oplæst. 

2: Beretning om virksomheden i 2013 

Formandens beretning overtaget af Jesper Sørensen og følgende blev forelagt salen: 

Formandens beretning: 

Dette års formandens beretning er på mange måder anderledes end den plejer at være. Både fordi det ikke er 

formanden selv der holder den, da han er forhindret i at komme i dag - og samtidig har Kurt har valgt at stoppe i 

bestyrelsen efter mange år som formand. Kurt mener at det skib han har været med til at sætte i søen er vokset i 

størrelse og derfor har brug for en andre og nye kræfter i bestyrelsen og på formandsposten. Kurt vil dog fortsat 

være en del af klubbens liv og en kapacitet vi kan trække på, og han melder sig klar til at give en hånd med andre 

opgaver i GVI. 

2013 var på mange måder modsætningernes år for bestyrelsen. På den sportslige side har vi nået meget og vi er på 

vej i flere gode initiativer. På resultatsiden har vi først og fremmest kunne glæde os over at 1. Senior nåede frem 

til og vandt den afgørende kamp mod Ringsted om oprykning i 2. Div. Samtidig har 2013 dog også været et år, 

hvor der har været stort fokus og pres på økonomien. Og hvis vi skal starte med at kigge tilbage på den lidt mere 

alvorlige del af året der gik, så har vi haft flere uforudsete udgifter og ændringer af vores økonomiske 

rammevilkår, som vi har været nødt til at forholde os til og tage hånd om i bestyrelsen. I forbindelse med skift på 

forvalterposten havde vi et længere og sejt forhandlingsforløb med Dansk Metal, som samlet har det kostet os 

over 70.00 

Vi blev også ramt af en bod fra Viasat, da vi uforvarende gennem flere år har haft offentlig visning på 

storskærmen i klubben. Vi har skulle betale for de år der var gået med et forkert abonnement. Det har kostet kr. 

60.000, samt forpligtet os til at betale i hele 2014. Alternativet var en bøde på ca. 150.000 kr. I forhold til 

klubbens generelle økonomi havde vi lagt et rimeligt realistisk budget for 2013, men allerede i løbet af 

forsommeren kom det hurtigt på prøve, da vi fra kommunen fik besked om, at vores anlægstilskud var blevet 

reduceret med 100.000 kr. fra 630.000- til 530.000 kr. Og der har samtidig været investeringer vi har været nødt 

til at lave på anlægssiden. Vores græsbane 2 var blevet så farlig at spille på at dele af den blev lagt om med nyt 

rullegræs, det skulle vandes i et sådan opfang af måtte investere i renovering af pumpe, samt indkøb af nyt 

vandingsanlæg. Ellers ville græsset på vores bane simpelthen gå ud. 



Så anlægsbudgettet i 2013 er blev overskredet, uden at det som vi elleres kunne ønske os har fået niveauet af 

vores børnebaner synderligt op. Det er dog lykkedes os at få et noget større kommunalt budget for 2014, til at 

starte den plejeplan der skal til for, at vores baner kan klare den daglige brug fra de mange medlemmer. For at 

sikre den fremadrettede økonomi tog vi i bestyrelsen fat på at drøfte muligheden for at hæve vores kontingent, i 

stedet for at sænke vores ambitionsniveau. Dette blev vedtaget på en ekstra ordinær generalforsamling i august, og 

gav lidt luft i økonomien i 2013, men vil først for alvor kunne mærkes i 2014. 

På den sportslige front har vi i 2013 taget flere skridt i den rigtige retning. 1.Holdet spillede sig flot til en 

oprykning til 2. Division, efter meget flot spil gennem det meste af foråret. Alle var vel spændte på om vi kunne 

være med eller om vi ville vende retur til DS med et brag. Efteråret har vist at vi godt kan være med i rækken, 

men at der er hold i toppen der straffer fejl prompte. Det er i hvert fald sikkert at der venter nogle meget 

spændende kampe i foråret, især hjemmekampene mod Frem og Fremad Amager ser ud til at sætte liv på vores 

anlæg. Vores 2. Senior rykkede i foråret ned i serie 1, efter en lang sej kamp med flere tætte nederlag. Men status 

var nok at truppen var overmatchet i rækken. Efterårs sæsonen var tæt på at betyde nedrykning igen, for de unge 

drenge der havde taget over på 2. Senior. Men held og dygtighed i den afgørende fase betød at vi igen i forårs 

sæsonen kan spille i serie 1. På damesiden lignede det ligeledes i efteråret en nedrykning til Serie 1, men de blev 

ligeledes redet på målstregen. Der er ikke tvivl om at vores damer har niveau til at spille i KS, men at den smalle 

trup gør udslaget i for mange af kampene. Vores Ynglinge og Juniorer spiller i foråret begge igen med i 

Mesterrækken, og har fået tilgang siden efterårssæsonen. Det bliver spændende at følge dem i forårssæsonen. 

Vores øvrige ungdom på drengesiden er også i fremgang både spillemæssigt og medlemsmæssigt, der er stor 

søgning på stort set alle vores årgange. Og vores fortsatte uddannelse af trænere skulle gerne være med til at 

fortsætte udviklingen. 

På pigesiden bliver der fortsat gjort et kæmpe arbejde for at få større årgange, som vi på sigt kan stille hold i alle 

årgange. Det er med glæde at jeg kan melde ud at der højst sandsynligt efter sommerferien kommer et U18 pige 

hold. Vi har i børn og Ungdoms fodbolden taget et initiativ til at ansætte en A-licens træner ved navn Daniel, som 

skal træne vores trænere i klubben. Han kommer rundt i alle afdelingerne og giver ideer og inspiration til vores 

trænere. 

Af nye tiltag har vi fra 2014 har vi også lavet en aftale med Dankeepers om træning af klubbens målmænd. Der 

bliver en målmandsdag 1 gang om ugen, hvor næsten alle klubbens målmænd vil få specialtræning. Vi har store 

forventninger til dette samarbejde og de muligheder, det giver os i forhold til at sikre en gruppe spillere det ellers 

er svært at træne i årgangene. 

GVI afholder igen i år vores egen fodblodskole og Mikro fodboldskole, den er blevet udvidet hver år, og også 

2014 ser ud til at byde på nye tiltag. Der vil blive booking på vores egen hjemmeside. Jeg vil gerne benytte 

lejligheden til at takke alle vores trænere og frivillige forældre i og omkring børnefodbolden, det er jeres store 

arbejde der er med til at skabe klubbens liv og gør at GVI er et lærerigt sted at spille fodbold. 

Seniorklubben som er en meget synlig del af vores klub, og altid villige til at give en hjælpende hånd når der skal 

sættes nye tiltag i søen. Det er også altid muligt at få en historie, fra dengang de var små drenge spillere. 

Klub 100 har igen i år været en fast del af vores hjemmekampe i Mosen, det er dejligt at se at Karin Peter og Elvin 

stadig styrer planlægningen med hård hånd. Der skal øget fokus på informations niveauet fra klub til omverdenen 

og medlemmerne. 

Netop Karin Peter og Elvin skal også have tak til for deres indsats omkring vores Bankospil, der løber henover 

november og december. Uden deres hårde arbejde ville det ikke kunne lade sig gøre. 



Sidst men ikke mindst er der GVI´s Støtter der igen i år har forsynet gvi´s unge drenge og piger med spilletøj, og 

som også i år har støttet de forskellige børne- og ungdoms afdelinger økonomisk.  

Vi tog hånd om meget og vi nåede meget i 2013 – og når vi kigger fremad på det kommende år er der brug for, at 

vi som bestyrelse fortsat både er visionære og fastholder et øget fokus på økonomien – så vi netop kan udvikle og 

realisere ideer og nye tiltag. Nogle af de vigtige opgaver der står og venter er bl.a. Bedre inddrivelse at kontingent. 

Vi skal finde løsninger i vores træner kabale/Vinter plads når vi pludselig har 60-80 juniorer og Ynglinge. Vi skal 

være bedre til at inddrage og give plads til den kæmpe resurse der ligger i vores mange aktive forældre – og finde 

måder, fx gennem flere udvalg, hvor forældre og andre frivillige kan have indflydelse og være med til at ’få 

tingene til at ske’ i og for klubben. 

Da 1. Holdet stod ved den afgørende kamp i Ringsted viste både drengene på banen og opbakning til holdet fra de 

mange medlemmer i klubben, som kom for at støtte holdet i kampen, at GVI er vokset til en størrelse man skal 

tage seriøst. Nu kan vi kalde os for 2.divisionsklub. Der blev derfor ikke meget sommerferie i 2013 for hverken 

spillere eller klub, der var en del der skulle gøres og være på plads inden vi kunne slå dørene op til den første 

2.divisionskamp i GVI. Men vi nåede det ved fælles hjælp, og vi bestod som klub også den opgave – og det er 

også dét fælles træk, vi får brug for og skal bygge videre på i klubben og i et seriøst bestyrelsesarbejde i 2014. 

Kommentarer fra salen:  

Sven Kjær: Hvorfor blev den tidligere forvalter opsagt og hvad var grunden? Mener ikke, at bestyrelsen levede op 

til indholdet af hans kontrakt om at han skulle have en medhjælper. Som tidligere anlægsformand blev Sven Kjær 

ikke inddraget i beslutningen, hvilket han mener er forkert. Det har godt nok kostet kr. 70.000, men det var indført 

i kontrakten at han skulle have en medhjælper og alle vil henholde sig til indholdet af sin kontrakt. Sven Kjær 

mener ikke, at der er spillet med åbne kort i henhold til det af få en medhjælper. 

Ulrich Borch anlægsformand: Kender ikke historikken omkring den tidligere forvalter. Der var ikke mellem 

bestyrelsen og den tidligere forvalter enighed om hvordan arbejdet skulle prioriteres. Er meget glad for 

samarbejdet med Frank (nuværende forvalter) og Sune som medhjælper. Vil nødig indgå i konkret drøftelse 

omkring den tidligere forvalter. Jesper Sørensen: På det tidspunkt tingene gik i hårknude var der ikke indført i 

kontrakten, at der skulle være en medhjælper. Sven Kjær: Mener generalforsamlingen har krav på at kende 

forløbet vedrørende den tidligere forvalter. Ulrik Borch: Der var ikke enighed mellem bestyrelsen og forvalter om 

disponering af arbejdsopgaver indenfor aftalt tid. 

Jesper Sørensen: Bestyrelsen vil ikke indgå i de mere specifikke detaljer omkring samarbejdets ophør.  

Poul Gregersen: Efterlyser funktionsbeskrivelser på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Efterlyser i øvrigt referater 

fra bestyrelsesmøder generelt. Mangler informationer fra bestyrelsen. Stiller spørgsmål til indholdet af 

oplysningerne på hjemmesiden. Er det stadig kontingentfrit for 1. holdet er det ikke i overensstemmelse med 

gældende regler. Kontingent for lukkede hold står ej heller på hjemmesiden. Stiller generelt spørgsmål til 

medlemskartoteket. Mener også, at der bør stå oplysninger på hjemmesiden, som dækker GVI´s hold bredere. 

Frank Christensen: Sune (medhjælper) er kommet med på en særlig ordning med Gladsaxe kommune. 

Gitte Thuesen: GVi´s medlemskartotek for året 2012, herunder fordelingen af medlemmer på under 25 og over 25 

år, har været revideret af Gentofte Kommune uden bemærkninger. Forældre er mere opmærksomme på at få deres 

børn meldt ud efter GVI opkræver kontingent hvert kvartal. Ønsker gerne at der var mere fokus fra 

trænere/lederes side på hvilke børn, der rent faktisk løber rundt og spiller sammenholdt med medlemskartoteket. 



Jesper Sørensen: Medlemstallet er faldet grundet oprydning i medlemskartoteket.  

Thomas Willer: Det er klart, at det ikke kun er GVI´s 1. hold som skal stå på hjemmesiden. Det arbejdes der 

stadig med. Det er klart at der mangler ting, og bl.a referater fra bestyrelsesmøder. Ting skal struktureres mere og 

selvfølgelig på hjemmesiden. Kom med information og forslag til at lægge på hjemmesiden. 

Flemming Travn: Opfordrer til at bruge de elektroniske værktøjer til at udelukke ikke betalende medlemmer. 

Nogle trænere og ledere står i kø til at blive aktiveret via Kluboffice, hvem har den arbejdsopgave. Flemming vil 

gerne påtage sig opgaven.  

Jesper Sørensen: Det er der fokus på fremadrettet. 

Palle Sørensen: Hvad var årsagen til at kommunen ændrede budgettet nedadgående med kr. 100.000. 

Ulrik Borch: Intern kommunal regulering var årsagen. Pengene blev flyttet til statslige opgaver. 

Jesper Sørensen: Der blev indkaldt til et møde fra kommunens side, idet der fra bestyrelsen var ønske om at få 

ryddet banerne for sne. Kommunen prioriterede Gentofte Stadion i stedet for GVI´s anlæg. På forespørgsel blev 

det oplyst, at det koster ca. ½ million at købe en snerydningsmaskine. Der er også skader pt på kunststofbanen, 

som skyldes kommunens rydning, hvorfor man vil afvente. 

Ulrich Borch: Det lykkedes at få nogle af pengene retur, idet kommunen kunne konstatere at nogle af 

kontingentpengene gik til drift af anlægget.  

Torben Mogensen: Der er virkelig lagt mærke til at GVI er kommet i divisionen og roser bestyrelsen, som også er 

en del af grunden til at GVI er kommet i 2. division. Savner stadig et medlemsblad og savner oplysning om, hvad 

der i øvrigt sker i klubben. Fristen for indkaldelsen har været meget kort, og forslagene er fremlagt på 

generalforsamlingen. Er først bekendt med at Kurt Jensen stopper som formand d.d. 

Poul Gregersen: Synes også at forslagene er kommet for sent frem. Har ikke fået kvittering for at forslaget er 

modtaget af bestyrelsen. 

Jesper Sørensen: Enig i ovenstående betragtning. Skal tages som et seriøst punkt og fokusområde fremadrettet. 

Tages til efterretning. 

Poul Gregersen: Hvem har fået træner/lederpokalen i 2012? Et lille skulderklap til en træner/leder. Uddelingen 

efterlyses. 

Thomas Willer: Der skal laves en anden form for lobbyarbejde, så de gamle traditioner bliver opretholdt. 

Jesper Sørensen: Nye tanker omkring skulderklap til trænere 

og ledere skal indtænkes. Der kommer en form for GVI´s nyt via hjemmesiden som 

bliver printet ud og lagt i klubhuset, men sikkert ikke et egentligt GVI-nyt. 

Ulrich Borch: Enig i at der skal funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer, der skal fokus på formalia, og 

vedtægter skal gennemgås. 

Jesper Sørensen: De spørgsmål der er til vedtægterne vil indgå i det fremadrettede arbejde. 



Poul Gregersen: Glædelig ting at GVI er rykket op. Har der i bestyrelsen været diskussioner omkring 

repræsentationen i Divisionsforeningen og DBU. 

Torben Mogensen spørger ind til om der er meldt nogen ind til DBU´s årsmøde, men det vides ikke fra 

bestyrelsen. Det vil blive betragtet som lidt pinligt i DBU, hvis der ikke er en repræsentant fra GVI. 

Poul Gregersen: Har der været drøftelser omkring hvor mange børn/unge der er i en afdeling? 

Jesper Sørensen: Der kommer stadig nye til i samtlige afdelinger, og det er ikke kun de dygtigste som kommer. 

Beretningen godkendt. 

3: Regnskab for kalenderåret 2013 til godkendelse og budget for 2014 til forelæggelse 

Kasseren er desværre blevet syg. 

Ulrich Borch aflægger i kasserens fravær regnskab. 

Hvis der er spørgsmål som ikke kan besvares grundet kasserens frafald bliver disse indskrevet i referatet. 

Poul Gregersen: Opsplitning af seniortilskud og seniortilskud ønskes: Seniortilskud (Ynglinge og opefter) har 

været kr. 287.245 og ungdomstilskud kr. 89.140. 

Underskud på erhvervsklubben skyldes dårlig indgåede aftaler. 

Claus Lerche: Generelt ønske om note til de enkelte regnskabsposter. 

Bjarne: Banko stævne og fodboldskole: Hvorfor så mange omkostninger, vedrørende stævner og banko, når det 

ikke giver mere i kassen 

Jesper Sørensen omkring fodboldskole: Fodboldskolerne er afholdt for at profilere GVI samt at det er for GVI´s 

egne børn, som kan have en dejlig uge. 

Flemming Travn: Udsplitning at bl.a fodboldskolerne. Tal oplyst fra bogholderiet. 

Torben Mogensen: Hvad er planen for reetablering af kapitalen. Der ligger en stor opgave i reetablering af 

kapitalen. Bestyrelsen må have en holdning til hvilke aktiviteter som kan betale sig, at beholde i en fodboldklub. 

Den energi som lægges i arbejdet bør også afspejles positivt i regnskabet. Er der noget som skal skrottes. 

Steen Bormann: Erhvervsklubben er lukket ned. Der dukkede gamle aftaler op. Der kommer profilavis i april og 

der solgt mange sider. 

Jesper Sørensen: Det er nemmere at sælge sponsorater når der kan fremvises en avis, men giver den underskud i 

2014 tages den af bordet. 

Torben Mogensen: Har sponsorerne betalt og hvor er medlemstilgodehavendet pr. ultimo. 



Gitte Thuesen. Sponsoraterne er kommet ind efterfølgende.Medlemstilgodehavendet indgår ikke, idet den fysiske 

indbetaling anses for faktisk regnskabsindtægt. (Det skal oplyses at GVI pr. 31/12 2013 havde et tilgodehavende 

på kr. 115.395) 

Fremkom desuden med følgende oplysninger omkring regnskabet: Væsentlige beløb der har påvirket 

anlægsdriften (afrundet): 

Græsmaling, kr. 32.000, cafeen kr. 16.000, skur til cafeen kr. 16.000, lys på kunsten excl. lift, kr. 48.000, 

reparation af pumpe kr.35.000, reparation af lys, kr. 14.000, midlertidig pumpe kr. 16.000, reparation af traktor, 

kr. 47.000, udendørs højttaleranlæg, kr. 21.000. 

Fodbolddriften er påvirket af at midler er kanaliseret til anlægsdriften. Der er foretaget en ekstraordinær betaling 

til Gentofte Kommune på kr. 70.000, hvilket skyldes, at GVI´s andel af traktor ikke tidligere har været trukket. 

Der har været indkøbt 665 bolde ligesom dommerhonoraret fra efteråret 2013 er kr. 45.000 – kun for 2. division. 

Det er kr. 25.000 mere end i Danmarksserien. 

Ulrich Borch: Der er lavet et 5 års-budget og der er fuld fokus på driften. 

Jesper Sørensen: Der vil være fuld fokus på økonomien fremadrettet. 

Flemming Travn: Stadig ekstraordinære omkostninger er hørt før. Mangler budget. 

Poul Gregersen: Budget som blev fremlagt i 2013 (for 2012) stemmer ikke overens med det fremlagte budget i år. 

Undersøges og indskrives i referat.Budgettet er løbende blevet tilrettet i løbet af året, hvorfor det ikke er 

sammenligneligt. 

Regnskabet godkendt. 

Budget 2014. 

Jesper Sørensen: Der er lagt budget som viser et overskud på ca. kr. 150.000. Der er igangsat tiltag, som ikke er 

indarbejdet i budgettet på indtægtssiden. 

4: Indkomne forslag 

Fra Poul Gregersen: Vedlægges referatet 

Forslaget er stillet, idet man i selskabsform kan arbejde mere selvstændigt, og alene tage divisionsfodbolden ind i 

selskabsform, hvor GVI har den bestemmende indflydelse. Bestyrelsen bør tage det emne op og indkalde til en 

generalforsamling, hvor det spørgsmål drøftes. 

Torben Mogensen: 

Opfordrer/henstiller til bestyrelsen til at undersøge det nærmere og forespørge i andre klubber, hvad deres 

erfaringer er.  

Jesper Sørensen: Formen har været drøftet. 

Palle Sørensen: Bør være en kæmpe fordel, idet ungdomstilskuddet så bliver hos de unge. 



Poul Gregersen præciserede at forslaget går ud på at undersøge nærmere omkring andre driftsformer. Datoen i 

forslaget er ikke ufravigelig .Hvis bestyrelsen kommer retur med at det ikke kan betale sig er det ok. 

Torben Mogensen: Mener at forsamlingen skal pålægge bestyrelsen at arbejde med forslaget og ved næste års 

generalforsamling fremlægge en plan. Forsamlingen var enige om at der senest på næste generalforsamling skal 

foreligge strategi og målsætning omkring forslaget. Bestyrelsen har en mand til at undersøge de spæde tiltag 

allerede nu. Spørgsmål kan også rettes til Divisionsforeningen. 

Forslag nr 2: Jackie Vedlægges referatet. 

Jackie redegjorde for forslaget.  

Karin Preisler: Tror ikke at forældre vil komme til en generalforsamling. 

Jesper Sørensen: Forslaget har været oppe og vende overfor tidligere bestyrelser, og hvad var holdningen. 

Poul Gregersen: Går ikke ind for forslaget, idet man som medlem deltager aktivt. Som forældre deltager man ikke 

aktivt, men er alene medlem. 

Frank Christensen: En årgangs forældre kan påvirke en beslutning, hvorefter barnet måske stopper. 

Flemming Travn: Spillere kan være hurtigt inde og ude af en afdeling. Kan måske være med til at åbne døre til 

forældrene. 

Jesper Sørensen: Der skal selvfølgelig inddrages forældre til arbejdet og vil hellere højne informationsniveauet og 

derved skaffe ressourcer til klubben. De forældre som så aktivt vil deltage, skal så nok melde sig ind som passivt 

medlem. 

Frank Christensen: Andre klubber har forældreforeninger – var det et forslag. Bør indtænkes i GVI´s 

værdigrundlag på en anderledes måde. 

Bjarne: Opfordrer til at forældre melder sig ind som passivt medlem. 

Jesper Sørensen: Foreslår at samtlige trænere/ledere bliver passive medlemmer. 

Ulrik Borch: Tvivler på at en stemmeret vil skabe flere aktive forældre. Vil man have stemmeret til en 

generalforsamling, skal man være medlem. 

Forslaget ikke vedtaget. 

5: Valg til bestyrelse for 2 år 

A: Valg af formand for 1 år – idet nuværende formand går af. Bestyrelsen foreslår Jesper Sørensen for 1 år. 

Vedtaget af forsamlingen. 

B: Valg af næstformand for 2 år. Steen Bormann genvalgt. 

C: Valg af kasserer for 2 år – Rene Jensen blev genvalgt 



D: Valg af ungdomsformand, idet næstformanden nu er formand. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælger ikke at genopstille: Nadia Hofmann og Carsten Borggren. 

Bestyrelsen opstiller 2 personer til bestyrelsen til at dække posterne nemlig Thomas G Nielsen og Jackie Nissen – 

sidstnævnte gerne som ungdomsformand og yderligere Ulrik Nissen. 

Poul Gregersen forespørger hvorvidt det er modtaget skriftlige, hvilket bestyrelsen ikke kan bekræfte. Men der er 

positive tilkendegivelser fra alle personer. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at foreslå de nævnte 

personer. 

Generalforsamlingen vedtog at stemme de pågældende til bestyrelsen. 

Jackie Nissen vælges for 1 år. 

6: Valg af revisorer 

Andreas Veilby og Tomas Tolstrup genopstiller. 

Poul Gregersen stiller op fra forsamlingen. 

Der blev foretaget skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen blev således: Revisorer blev Andreas Weilby 

og Poul Gregersen 

7 Valg af revisorsuppleanter 

Ingen stiller op. 

8: Eventuelt 

Jørgen Jensen: Forslog at flaget blev hejst ved fødselsdag og på halv ved evt. dødsfald. 

Flemming Travn: Link til sponsorerne på hjemmesiden virker ikke. Der bør være mere disciplin omkring 

oprydning på anlægget og slukning af lyset. Der efterlyses ungdomsaktiviteter på tværs af kønnene. Har været 

prøvet 

i Flemmings årgang U15, hvilket var en succes. 

Bianca Nissen: Efterlyser forældrenes ansvar i relation til at igangsætte disse tiltag og netop står som arrangør af 

disse sociale ting. 

Jesper Sørensen: Bestyrelsen kan måske igangsætte omkring faste arr. (juletræsfest og fastelavnsfest). 

Børge Sørensen:Reklamerede for stol til Binus stol: Der er givet støtte fra Seniorklubben, Støtteforeningen og 1. 

senior. Målet er at der skal bygges en tribune, hvor Binus kan sidde. Overskud bliver brugt til skæg og ballade ved 

en 1. senior kamp. 

Torben Mogensen: Opfordrer til at der afsættes midler i budget og regnskab til 100 års fest. Støtteforeningen 

arbejder på, at der gives et væsentligt beløb til klubben i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum (1921). 



Jesper Sørensen sluttede, på bestyrelsen vegne, af med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for ydet 

indsats. 

Sven Kjær´s GVI-salut var sidste punkt. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.30 

Forslag til GVI generalforsamling 2014. 

Forslag I: 

I henhold til vedtægternes §23,  

fremsættes herved følgende forslag til behandling på førstkomne generalforsamling, der iflg § 19 skal finde sted 

ultimo februar 2014: 

”Ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest den 15.juni 2014, fremlægger bestyrelsen en plan 

for, hvordan klubbens 1.herreseniorhold (A-gruppe) samt det bedste hold i U/19 og U/17, kan fortsætte i et 

selvstændig forum, d.v.s. løftes ud af GVI. Planen bør indeholde forslag til selskabsform, hvor GVI 

(moderklubben) skal have majoritet, samt økonomisk beregninger. 

Endvidere, hvilke konsekvenser det vil få for forholdet til offentlige myndigheder” Idet jeg henviser til 

vedtægternes §8 

Med venlig hilsen 

Poul  

Gregersen 

Forslag II 

I GVI’s vedtægter står der omkring stemmeret til generalforsamlinger følgende: 

Aktive medlemmer. Stemmeberettigede er seniorspillere, ynglingespillere og juniorspillere. 

Passive medlemmer. Disse har stemmeret, når de har junioralderen og har været medlem i mindst 1 år. 

Mit forslag vil være at hvis man har en søn/datter som er medlem af GVI og man betaler sit kontingent så har man 

som forælder stemmeret indtil barnet bliver juniorspiller (U17 spiller), hvor stemmeretten går til spilleren selv. 

Venlig hilsen 

Jackie Nissen. 

 


