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Referat af Generalforsamling
Torsdag den 28. maj 2015 i Vanløsehallerne

Fremmødte: 11 medlemmer
Keld Olsen (medlem siden 1976) indledte generalforsamlingen med en lille fortælling
om hans mange år i klubben. Keld har desværre valgt efter næsten 40 år at melde sig
ud af klubben, men gav os gode råd og ønsker om fortsat held og lykke i fremtiden.
Formanden bød velkommen og
•
•

Tina Herrmann blev valgt til dirigent
Jette Bruun Nielsen blev valgt til stemmetæller

Generalforsamlingen fastslog at den var lovlig indkaldt.
Dirigenten gav formanden ordet til Formandens beretning:
• Formanden takkede alle sponsorer, bestyrelsesmedlemmer og alle andre der
hjælper til, således at vi kan have en klub der fungerer ☺
• Formanden takkede ligeledes alle de frivillige & trænerne - Året har været et
stort positivt vendepunkt for klubben!
• Vi har valgt at foreslå udvidelse af bestyrelsen, da vi er i en situation nu hvor vi
faktisk har mange der vil give en hånd.
• Ny hjemmeside er færdig og vi er meget stolte af resultatet.
• Bestyrelsen bruger nu et årshjul, så vi altid har styr på de ting der skal gøres,
og alle opgaver er nedskrevet og fordelt.
• Samarbejde med København Håndbold
• Håndbolden tilbage til København
• Lokalpressen er kommet på banen, hvilket betyder indlæg om klubben i næsten
hver udgave!
• Udvikling af ungdomstrænere (Jan Barslev), tegner rigtig godt og giver gode
input.
• Anna & Fie (dameholdet) har lavet undervisning på skolerne – resultatet af
dette blev blandt andet en håndboldskole turnering.
• Storskærmsarrangement under herrernes VM var en kæmpe succes.
• Anna & Tina (bestyrelsen) deltager nu i Håndboldens lederakademi.
• FOS tilskud viser at vi har haft en medlemsfremgang
o 2013/2014 = 13 turneringshold og i alt 170 medlemmer
o 2014/2015 = 16 turneringshold og i alt 240 medlemmer
• Vi har nu både U9/10 & U12 drenge
• Old Boys hold er kommet på banen
• Flere medlemmer skaber selvfølgelig også udfordringer, idet vi skal bruge flere
frivillige hænder, så dette bliver en opgave for os i fremtiden.
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2015/2016
• VHC/Vidar dagen (lørdag den 30/5)
• Indledt samarbejde med FIF omkring ungdomsspillere, da de afviser rigtig
mange som vi gerne vil tage os af ☺
• Vanløse Byfest (6/6) bliver forhåbentlig en ligeså stor succes som sidste år.
• Mere håndbold i undervisningen er noget vi vil arbejde med
• Håndbolden tilbage til København fortsætter i hvert fald indtil sommeren 2016.
• Vi vil prøve at få etableret Street Håndboldbaner i området.
Formandens fulde beretning vedlægges referatet.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
Regnskab 2014
•

Se bilag

Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Budget 2015
•

Se bilag

Der var ingen kommentarer til budgettet.
Budgettet blev godkendt.
Forslag
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev alle vedtaget med 11 stemmer for
og ingen imod.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand
Ungdomsformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Økonomiansvarlig

–
–
–
–
–
–
–

Jens Andersen (ulige år)
Anna Sand (lige år)
Maria Bagger Grell (ulige år)
Thomas Møller (ulige år)
Frank Autzen (lige år)
Tina Herrmann (lige år)
Rikke Krøll (lige år)

Suppleant

–

Bo Ramsing (hvert år)

Revisorer

–
–

Ingelise Olsen (hvert år)
Jette B. Nielsen (hvert år)

Revisor Suppleant

–

Asger Fog (hvert år)
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Eventuelt
VHC/Vidars venner har nu oprettet MobilePay og vil sørge for at det er muligt at
betale kontingent for 2015 til VHC/Vidar dagen på lørdag.
Der blev talt om mulighed for ændring af logo og navn, og bestyrelsens holdning er at
vi ikke er modne lige nu.
Vi fik introduktion til vores nye sponsorudvalgs initiativer, blandt andet vil der blive
lavet en folder til VHC/Vidar dagen der forhåbentlig kan sætte skub i nogle sponsorer.
Pia (ungdomstræner) spurgte om klubben havde et ”maks” inden man lukker tilgang –
Bestyrelsens holdning er når man som træner vurderer at der er for mange til at man
kan lave en god træning for alle, så må man eventuelt lukke for tilgang. Dette aftales
med ungdomsformanden.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
På bestyrelsens vegne
Maria Bagger Grell
VHC/Vidar
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