
 

Referat - Generalforsamling i Vejle Firma Idræt 

Torsdag d. 31. august 2017 kl. 19.00 

1. Valg af dirigent 

 Bo Ravn Bertelsen fra Dansk Firmaidrætsforbund blev valgt uden modkandidater. 

2. Bestyrelsens beretning  

Formand Karsten Lillebæk (KL) indledte bestyrelsens beretning med at oplyse, at han 

stopper som formand senest ved generalforsamlingen 2019. 

Medlemstallet stabilt. Nedgang i bowling opvejes af bl.a. seniorbowling. 

Holdsporten har det svært. Tættere samarbejde med DFIF vedrørende bl.a. sundhed på 

arbejdspladsen. 

Der arbejdes på at Vejle Kommune overtager klubhuset på Vestbanevej og VFI dermed 

bliver bruger / lejer sammen med 7-8 andre foreninger. Skal godkendes i byrådet. 

Stadig fint samarbejde med Vejle Kommune. KL har gjort kommunen opmærksom på, at 

medlemstilskuddet for 2. år i træk er alt for højt og bedt dem korrigere. 

Genoptaget samarbejdet med Vejle Boldklub. 

Hjemmeside skal moderniseres og dette evt. med ekstern professionel hjælp. 

Sidste fastnet-nummer opsagt. VFI’s hovednummer er 28 14 33 34. 

Det eksterne bogføringsfirma har påtaget sig ansvaret for manglende opfølgning af 

tilgodehavende og gjort VFI skadesløs. 

KL i årets løb deltaget i bl.a. formandsmøde med fokus på DFIF’s strategiplan 2018. 

Til slut takkede KL for godt samarbejde i bestyrelsen og udvalg. 

Beretningen enstemmigt vedtaget. 

 

3. Beretning fra udvalgene  

• Badminton  

Spiller i Hældagerhallen og Rødkildehallen.  

Trods gode tider desværre stadig ledige baner.  

•  Billard 

 Udvalgsformand fraværende grundet sygdom 

•  Bowling 

Stadig ca. 10% nedgang pr. år. Nu 58 hold. 

Bymester for 4.gang i træk: BP Mobil Dækservice  

•  Dart 

Kører stabilt med stort set de samme spillere som i sidste sæson (28) 

•  Fodbold 

Sommer 2016 var der 33% flere hold end året før 

Inde 2016/17 var der 31% færre hold end forrige sæson 

Bymester-udendørs: NEDE METTE (MacDonald) med max. Points 

Bymester-indendørs: ESTATE BOLIG med bl.a. Thomas Graversen 

•  Skydning  

Poul Petersen og Niels Lodberg har efter mange års trofast arbejde trukket sig 

tilbage og erstattet af Keld L. Petersen og Niels Erik Busjæck. 

Skærpede sikkerhedskrav til opbevaring af våben udløser sandsynligvis en større 

udgift. Skydeudvalget mødes med Vejle Skytte-laug og diskuterer situationen. 



•  Senior Bowling/Senior Petanque  

Forrygende succes i senior-bowling betyder at man har været nødt til at over-

booke. Spillerne hygger sig og markedsføring ikke nødvendig. 

Petanque også kendetegnet af hygge og tilfredse spillere. Vinder af turneringen 

blev Edith og Bruno Madsen, mens Ryste-Sammen blev vundet af Mogens 

Jørgensen og Liselotte Ib. 

•  Senior Bridge 

Stadig fuldt booket. Kun ringe udskiftning og spillerne hygger sig rigtig meget. 

Aase opfordrede forsamlingen til at prøve spillet.  

4. Fremlæggelse af regnskab 

Formand Karsten Lillebæk (KL) fremlagde et driftsregnskab, som udviste et 

driftsoverskud på godt og vel 116.703,24 kr. Dette skyldtes dog en urealiseret 

kursgevinst på værdipapirer på 140.091,20 kr. Før kursgevinster og afskrivninger gav 

foreningen et underskud på 13.257,85, hvilket KL fandt tilfredsstillende i et medlemsår 

med øgede udgifter til foreningens 60 års jubilæum. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt. 

 

5. indkomne forslag 

Ingen 

6. Fastlæggelse af kontingent for året 2017/2018 

Bestyrelsen foreslog uændret medlemsgebyr på 75,00, hvilket blev ensstemmigt 

godkendt. 

7. Orientering om næste års budget 

Formand Karsten Lillebæk (KL) fremlagde et budget, som udviste et forventet overskud i 

næste medlems-år på ca. 5.500 kr. Budgettet blev taget til efterretning uden 

kommentarer. 

8. Valg af tillidsposter  

• Formand Karsten Lillebæk  (genvalgt uden modkandidater) 

• Sekretær Ulla Bertelsen (genvalgt uden modkandidater) 

• 1. Bestyrelses-suppleant  (Liselotte Ib uden modkandidater) 

• 2. Bestyrelses-suppleant  (vacant, bestyrelsen udpeger) 

• Revisor Bruno Madsen (genvalgt uden modkandidater) 

• Revisor-suppleant (Ove Bertelsen uden modkandidater) 

9. Eventuelt 

Formand Karsten Lillebæk takkede Vibeke Jørgensen, der forlader petanque-udvalget og 

erstattes af Liselotte Ib, samt Niels Lodberg, der har forladt skyde-udvalget og erstattet 

af Keld L. Petersen, for det store arbejde de har udvist gennem mange år i Vejle Firma 

Idræt. Samtidig bød han Liselotte Ib og Keld L. Petersen velkommen som 

udvalgsmedlemmer. Herefter nedlagde Bo Ravn Bertelsen sit hverv som dirigent og 

forsamlingen takkede ham for sædvanlig god og myndig ledelse af generalforsamlingen 

med klapsalver. 

 

Vejle d. 1. september 2018 

Ulla Bertelsen, sekretær 


