
1. Valg af dirigent 

Carl Hansen blev valgt og generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger 

Se bilag hovedforeningen, fodbold, håndbold, badminton, bordtennis, gymnastik 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Godkendt 

 

4. Behandling af forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

5. Valg af bestyrelse jf. §4 

a. Valg af Formand 

Torben Brohus blev valgt. Tak til Laila Christensen  

 

b. Valg af sekretær 

Jonas Kristensen blev valgt. Tak til Lars Klitgaard Jakobsen 

 

c. Valg af suppleant (evt. ekstra: valg af 2. suppleant) 

Peter P. blev valgt. 

 

d. Valg af kasserersuppleant 

Berit Andersen blev valgt. 

 

e. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

Hans Jørgen og Carl Hansen, Lisbeth F. blev valgt. 

 

6. Eventuelt 

Ingen punkter 

 

Indstillinger: 

Årets ungdomstræner: 

Anne Sæderup (Udnævnt) 

Mads Munkholm Andersen og Victor Uggerholt Nielsen 

 

Årets leder/træner: 

Berit Andersen (Udnævnt) 

Jeanette Arboe 

 

Årets VHG’er: 

Niels Reimer (Udnævnt) 

 

Nyt æresmedlem: 

Sonja Jensen 

 

52 fremmødte 

 



Formandsberetning VHG 2017 v/hovedformand Laila Christensen 

Hvor er det godt at se så mange møde op til vores årlige begivenhed i VHG, hvor vi kombinerer 

generalforsamlingen med masser af anerkendelse til alle jer frivillige for jeres fantastiske indsats! 

I år kan vi rent faktisk fejre 40 året for brugen af hallen. I januar 1977 stod hallen færdig, og VHG rykkede 

for første gang ind i de nye lokaler. Gymnastiksalen kom senere til, og sidst har vi så fået multisalen, hvor vi 

er i dag, og vi fik samtidigt renoveret cafeområdet og køkkenet, så vi ikke bare har haller, men også et 

”borgerhus” for alle byens indbyggere. Det har vi – dvs alle brugere og instanser af hallerne - arbejdet 

målrettet på siden åbningen af multisalen, og det gør vi fortsat - også i VHG regi. 

Jeg har nu i 6 år stået i spidsen for VHG, og dermed alle jer, og hvor har det været 6 spændende og gode år!  

Jeg satte en vision for VHG dengang, og sammen med jer synes jeg, vi har opnået at ”VHG er et godt sted at 

være”. Jeg havde en klar målsætning om at skabe gode rammebetingelser for VHG, så at alle udvalg, 

bestyrelsesmedlemmer og trænere, kunne fokusere på det, der var væsentligt for dem:  

at give alle medlemmerne den bedste oplevelse! 

Det synes jeg, vi har opnået på alle fronter: 

Samarbejdet kører rigtigt godt – både internt i udvalgene og til alle vores hovedbestyrelsesmøder, hvor alle 

udvalgsformænd er repræsenterede, og eksternt i forhold til skolen, halinspektøren, cafebestyrer og ikke 

mindst: kommunalt, hvor vi oplever en utrolig velvilje og støtte. 

Økonomisk er vi en stærk og sund forening, og der er styr på alle procedurer, betalinger, sikkerhed og den 

nødvendige kontrol. Det har givet luft til nye tiltag, og der er også plads til nye, fremtidige tiltag. 

Strukturen i forhold til sammensætningen af VHG som organisation, herunder samspil med tilknyttede 

eksterne hjælpere – bogholder, revisor, indhentning af børneattester og webmaster – og fordelingen af 

opgaver og ansvarsområder sikrer en tryg og rolig styring i det daglige. 

Sponsorer støtter os år efter år, og vi vil fremadrettet tage endnu mere fokus på at udvikle også dette 

samarbejde til glæde for alle, herunder at udbygge vores nye website og Facebookside, så vi kan synliggøre 

os selv noget mere. 

Engagementet er stort!  Det synes jeg, vi mærker til vores møder, og så kan det ses på medlemstallet, hvor 

vi igen i år kan se stabilitet og sund fremgang.  

Alt sammen bidrager det til de rammebetingelser, som er påkrævet, for at køre en idrætsforening af vores 

størrelse og kompleksitet. Her vil jeg lige nævne, at: 

VHG er 1 ud af 2 idrætsforeninger i Aalborg kommune, som har egen halinspektør, ansat af skolen.  Det 

nyder vi godt af hver eneste dag, og vi er super glade for alle de tiltag og forbedringer, det har givet, og den 

stor velvilje, vi oplever, fra såvel skolen, som kommunen. Gennem et nedsat Brugerråd, som VHG er 

tovholder for, sikrer vi, at alle brugere af hallerne inddrages. Det gælder således fx også Smutten og 

Ungdomsskolen. 

VHG’s aftale om forpagtning af cafeen er helt unik på landsplan, og ville ikke kunne eksistere uden et tæt 

samarbejde - igen - med skolen, kommunen og ikke mindst: forpagterne. Det kræver en villighed til at 

påtage sig et ansvar, og det har vi valgt at gøre i VHG, så vi kan give alle brugerne af hallen og borgerne i 



byen en mulighed, som man ikke har ret mange steder. Gennem et nedsat Caferåd, som VHG er tovholder 

for, sikrer vi opfølgning og rettidig omhu, så kvalitet holdes. 

Her i 2016 sagde vi farvel til én forpagter, og fik i stedet 3 forpagtere. En slags 3-i-1 løsning, og vi tror på et 

mangeårigt samarbejde.  

Vi har arbejdet med DGI i workshops for at sætte fokus på kommunikation og synlighed (også kaldet 

branding), som en del af vores rammebetingelser. Det har medført ny website – og ”nyt” logo. Vi bevarer 

vores navn og vores farver, men har lige tilføjet i logoét Vester Hassing Gymnastik- og idrætsforening. 

Dette vedtaget i hovedbestyrelsen, så at også andre udvalg end lige gymnastik bedre kunne identificere sig 

med det. 

Vi fik implementeret ny website og oprettet samlet Facebook side, og vil i 2017 sætte endnu mere fokus på 

brugen og funktionaliteterne også for at tilbyde bedre betingelser for vores nuværende sponsorer og 

dermed forhåbentligt større tiltrækningskraft for nye sponsorer. 

Vi vil forsat have fokus på at bruge Multisalen mere og bedre, da vi et (luksus)problem med manglende 

haltider til alle vores aktiviteter. 

Og vi vil gerne inddrage familie og medlemmer noget mere, herunder se på tiltag for at byde tilflyttere 

velkommen. 

Jeg har sagt det før, og vil gerne gentage: Ting tager tid – og især når det bygger på frivillige hænder og 

dermed enkeltpersoners personlige interesse i, at give af deres fritid, deres fri-timer, til glæde og gavn for 

andre. Men sammen ér vi stærke – og sammen får vi udviklet tingene i den retning, vi ønsker det. 

Derfor er jeg både stolt, glad og meget fortrøstningsfuld, når jeg efter i aften overdrager nøglerne til en ny 

hovedbestyrelsesformand. Jeg vælger at gå ind i politik, og det vil blandt andet kræve de timer, jeg p.t. 

bruger på VHG. Jeg ønsker dog VHG det bedste stadigvæk, og vil derfor også bruge tid og kræfter på at 

indføre den nye hovedbestyrelsesformand i opgaverne, og vil fortsætte som ekstern revisor i tæt 

samarbejde med hovedbestyrelsen. 

TAK til vores hovedbestyrelse, som består af forretningsudvalgets 5 medlemmer og formændene fra hvert 

udvalg. Vores hovedbestyrelse er den daglige, besluttende enhed i VHG. 

TAK til alle trænere og hjælpeinstruktører; I gør en fantastisk indsats dag efter dage, time efter time.  

TAK til alle øvrige frivillige hænder, lige fra dem, der påtager sig en tovholderfunktion, til dem, der bager en 

kage, kører en bil, køber nye materialer ind, smiler og værner om holdet, sammenholdet og den gode 

stemning! 

TAK til alle vores fantastiske sponsorer, som giver os mulighed for at gøre noget særligt for vores 

medlemmer og naturligvis: TAK til vores forpagtere, skolen, halinspektøren og kommunen. 

Sammen er vi super stærke!  Vi udvikler vores klubliv, VHG som forening, og hallen som et naturligt 

omdrejningspunkt for alle borgere i Vester Hassing og omegn.  

Lad begejstringen for at gøre en forskel sprede sig, så vi kan få endnu flere hjælpere med på holdet.  

Vis og DEL jeres stolthed over vores forening: VHG ér et godt sted at være – og det er jer, der bidrager . 
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Årsberetning Fodbold 2016 

Vi har i fodboldafdelingen haft et rigtig godt år i 2016. 

(138 medlemmer 2015 / 195 medlemmer i 2016) – Dette skyldes at vi har fået gang i senior igen. Ved at få 
Johnny Ladegaard som træner er det lykkedes os, at få en masse nye medlemmer.  Dvs. Ungdomsspillere 
der er startet igen som senior.  

Vi har i hele fodboldåret 2016 haft tilmeldt 2 seniorer (serie 4 og serie 6), et oldboys hold samt et grand 
oldboys hold. 

I foråret 2016 havde vi 22 ungdomshold tilmeldt i DBU Jylland - fra U6-u15. 

I efteråret 2016 havde vi 23 ungdomshold tilmeldt - fra u6-u16.   

Fodboldskole i uge 26. 

Det var 11. gang vi arrangerede DBU’s fodboldskole i Vester Hassing. I uge 26 havde vi 96 børn fra hele 
gammel Hals kommune på DBU’s fodboldskole i Vester Hassing. Ca. 80 % af disse børn var fra Vester 
Hassing. Vi havde en rigtig god uge, med en masse fodbold og sjov. Alle 96 pladser var udsolgt. 

Fodbold afslutning 2016 og Aab samarbejde. 

Som afslutning på sæsonen 2016 havde vi U-9 til og med U16 holdene med på Aalborg Stadion.Søndag den 
02.10.2016 tog vi ,som noget nyt , ud i Stadionhallen i Aalborg med uddeling af  pokaler blev til årets spiller 
og årets kammerat på hvert af holdene, hvorefter vi sandwich og sodavand.  Der var også fotografering 
samt underskrifter af 2 Superligaspillere. Sebastian Grønning samt Morten Rokkedal stillede op til dette. U-
16 fik også Allan Gaarde med på holdbilledet. Der var ca. 200 spillere og trænere med på Aalborg Stadion, 
hvor vi så Aab mod Sønderjyske. Især vores små spillere fik købt en masse slik og popcorn på stadion.. Vi 
havde en rigtig god tur også selvom Aab tabte 0-1. 

Både UB,  GS og VHG havde fået 50 fribilletter hver pga. vores talentsamarbejde. Vi sender vores bedste u-
10 til og med U13 til en gang træning hver fredag eftermiddag. Det synes vi fra bestyrelsen er meget godt, 
da vi på denne måde kan gøre vores dygtigste spillere endnu bedre med en ugentlig træning med de 
allerbedste fodbolddrenge på deres egne årgange.  

Julestævne 3. Juledag. 

3. juledag havde vi endnu et god julestævne. Der var tilmeldt 32 hold og der blev spillet fodbold fra kl. 
09.00 til kl. 21.00.  Alle havde en rigtig god dag og vi håber på at se mange igen næste år. 

HFS+UB+GS Samarbejde. 

Vi arbejder på  11.år sammen med GS. Vi har fælles hold fra U-10 til og med senior. Jeg synes, at det 
fungerer rigtigt godt og vi er gode til at fordele arbejdsopgaverne klubberne/personerne mellem. 

Vi arbejder også sammen med Ulsted Boldklub på årgangene U16 og U14 og U12, da UB ikke havde 
mulighed for at have 11 mands/8 mands hold på disse årgange. Vi har lavet en skriftlig aftale med UB, så vi 
slår holdene sammen fra u-13 til og med U-19. 

På U14 har vi også fået en flok drenge fra Hals. Dette er også dejligt, ikke mindst for drengene, så de kan 
spille sammen med nogle drenge der er på samme niveau. 

Tak til trænere, sponsorer – især Ole Busk fra SPAR NORD , John Super Brugsen i VH og de andre VHG 
afdelinger for godt samarbejde i 2016.  



 
VHG Håndbold udvalg 

 

 
Formandens beretning 2017 – VHG Håndbold  

 

 

 

 

Arbejdet  

- Året 2016/17 har budt på meget forskelligt – dejligt med velfungerende bestyrelse. 
- Uden de store udfordringer og bekymringer, og så har vi fået en boldrenser. 
- Priser til trænere og ledere 

o Årets VHGér: Morten Kam Dahl Nielsen 
 

Medlemmerne 

- Stor fremgang i medlemstallet fra cirka 140 til cirka 180 
o Efter jul - 7 ungdomshold (U10 Piger)  
o 2 dame og 2 herrer hold (nedgang pga. barsel, skader og fraflytninger) 

 

 

Året 2016/17 

- Nuværende stilling 
o U6 og U8 mini 
o 7 ungdomshold 

▪ U10 piger (Ikke turnering) 
▪ U10 drenge nummer 3/5 i b-rækken 
▪ U12 piger nummer 6/6 i b-rækken 
▪ U12 drenge nummer 3/6 i b-rækken 
▪ U14 piger nummer 3/6 i b-rækken 
▪ U16 piger nummer 2/6 i b-rækken 
▪ U16 drenge nummer 1/5 i b-rækken 

 
o 2 DS og 2 HS 

▪ S1D nummer 5/6 
▪ S1H nummer 6/6 
▪ S2D nummer 1/6 
▪ S2H nemmer 6/6 

 

 

Arrangementer 

- Holstebro CUP 2016 med fire hold 
- Seniorstævne i Viborg 
- 2 x trænerkurser i VHG 
- Ungdoms- og seniorafslutninger 
- Opstarts overnatning for ungdommen 
- Årets cykelsponsorløb 
- Limfjordsfesten 
- Fastelavnsfesten 
- Mange ministævner – U6 og U8 + U10 Piger 
- Brag i hallen 

 

 

 

 

 

 
Side 1 

 
  
 



 
VHG Håndbold udvalg 

 

 

 

Tak til… 

- Bestyrelsen 

- Trænerne 

- Hovedbestyrelsen og de andre underudvalg (Stor tak til Laila) 
- Spillere og forældre 

- Sponsorer  
 

 
 

 

 
Side 2 

 
  
 



Beretning for Volleyball og Badminton den 1. marts 2017 

 

Endnu et år er gået, og hvor vi på grund af dalende ungdoms medlemmer har valgt kun at træne en gang 

om ugen, om mandagen, og alle de unge mennesker samtidig. Da sæsonen startede, var der kun 4 – 5 

stykker !! Vi havde planer om at lukke ungdomsafdelingen, men så før jul fik vi 3 – 4 nye 

ungdomsmedlemmer :o)) så vi besluttede at forsætte resten af sæsonen. 

Det er rigtig kedeligt at de unge mennesker ikke ønsker at spille badminton, og konsekvensen på sigt kan 

blive lukning af afdelingen. 

Vi har stadig Volleyball under badminton, som er en ”nul” forretning (skal ikke give overskud) 

Trods det er medlemstallet rimeligt stabilt 76 (80)badmintonmedlemmer og 5 (8) der spiller Volleyball. 

Seniorerne har haft en tilgang af spillere. Der er stadig stor efterspørgsel på motionist baner og jeg har nu 

oprettet en venteliste. Desværre har vi flere baner hvor der kun er 2 spillere på og prisen for banen er 

udregnet efter at der er 4. Derfor har vi indført nye regler for dem der kun er 2 spillere på banen – dem vil 

med varsel kunne opsige hvis der melder sig 4 personer der gerne vil spille. Det er beskrevet på VHG’s 

hjemmeside under Badminton. 

Sommer 2015 havde vi indbrud i vores fugtskab og fik stjålet bolde for omkring kr. 7.000. Vi havde en 

forventning om at VHG’s forsikring ville dække tabet – men desværre ville de ikke det, da de siger at hallen 

skulle være helt aflåst før de ville dækker. Vi takker Laila for den kamp hun kæmpede  :o)) og ikke mindst 

for at Hovedforeningen besluttede at betale vores tab.  

Stillingen for vores Seniorer er for ”4 spillere single B Pulje 1” ligge på en 3. plads ud af 5 – ”Veteran M Pulje 

1” ligger på en 6. plads ud af 8 

På grund af de få ungdomsmedlemmer, som spænder fra nybegynder til at have spillet flere år og i 

forskellige alders kategorier, er det ikke muligt at tilmelde hold til turnering. Men de vil desværre rigtig 

gerne. Af samme grund er det heller ikke muligt at afholde klubmesterskab. 

For motionisterne har vi traditionen tro, jule- og sæson afslutning hvor der spilles kampe efterfulgt af 

spisning 

Tak til udvalget for gode og konstruktive møder – samt støtte i min rolle om Formand . Jeg har været i 

badmintonudvalget i 12 år (+) og har nu besluttet at næste sæson bliver min sidste ….., og håber at der er 

en der melder sig til udvalget, da vi er på et absolut minimum af medlemmer. Så lad det være en lille 

opfordring til at ville give en hånd med. 

Tak til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for nogle gode møder, med dagsordnen for øje, og ikke 

mindst de øvrige afdelinger under VHG for godt samarbejde 

Mette Dahl Offenhäuser,  

Formand – VHG Volleyball\Badminton 
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Tak fordi i deltog (med Ole som repræsentant fra HO) i vores årlige forsamling. 

Jeg er som en del af konceptet VHG Bordtennis super glad for at vi sammen kan løfte opgaven om at 

fastholde vores ide om at bordtennis skal være sjovt for alle og der skal være plads til alle. 

I var selv med til at godkende beretningen og jeg er som person mere end glad for at i godkendte og 

nikkede ja til vores fremtids-vision om at fortsætte det koncept som bare virker og gør at vores 

medlemmer har en god oplevelse hver gang de er sammen om at dyrke og spille bordtennis. 

Jeg skal ærligt indrømme at jeg som person nogle gange har haft svært ved at se vejen frem, men der 

vil jeg rose og takke vores afgående formand Laila for god indlevelse og sparring.  Vi har ikke altid 

været enige og vi har diskuteret men vi har altid skilles som venner og enige. 

En kæmpe tak til dig Laila for nogle gode kampe. Tænker det har styrket dig på din vej videre. Fra mig 

kæmpe ros for din helhjertede indsats for VHG.  

Tilbage til bordtennis igen. 

Når vi så kigger fremad hvad skal der så ske? 

Vi vil aldrig stoppe med at planlægge for det er vejen frem. Vi har allerede aftalt en hel masse 

fremadrettet og vi løber ikke tør for ideer, for alle de ideer i selv er kommet med undervejs i vores eget 

lille eventyr er gemt men ikke glemt.  

Det fede i vores lille afdeling er at der ikke er loft på ønsker og tanker. 

Jeg glemmer aldrig Mathias' ide om at vi tager en tur i parken og ser fodbold. Den tur er måske 

nærmere end folk tror. Jeg har forbindelser og arbejder lidt på at det kan blive realiseret som en gratis 

tur i efteråret 2017 eller primo 2018. 

Men det er nok bare et af de projekter der i modsætning til andre klubber's opfølgning på ide-banken 

bliver gennemført. 

Jeg ved at i fantastiske mennesker der arbejder sammen med mig i VHG bordtennis vil det allerbedste 

for ungerne og i er allesammen valgt nøje efter at vi kan leve op til vores målsætning om at 

"bordtennis skal være sjovt for alle og der skal være plads til alle".  

Så derfor tak fordi i vil være med til det. 

Vi ses til en masse sjove oplevelser i fremtiden. 

 



Christel K. Laursen  Feb. 2017 

Årsberetning VHG gymnastik  
 

 

UDVALGET I INDEVÆRENDE SÆSON: 

Christel Laursen (formand) 

Inger Marie Badsberg (næstformand 

Vicky Svendsen (kasserer) 

 

Siden sidst: 

 

MEDLEMMER 

Samlet medlemstal: 329 (mod 431 sidste sæson) fordelt på 16 hold (1 mindre end sidste år) 

 

Vi har et dygtigt instruktør-team. Sonja har 40-års jubilæum i år. 

 

AKTIVITETER/ ARRANGEMENTER I ÅRET DER ER GÅET 

 

OPVISNING 

Opvisningen 2016 var igen en god oplevelse. Instruktører synes det er en ”fed” dag. Fortsat problem at 

holde på folk til slut. 

Vi stod selv for kager og lagkager, som året før med stor tak til ressourcepersoner. Overskud kr. 4.317,- 

(11.800,-). (Vi fik ikke solgt nok programmer, da der fejlagtigt blev solgt lodder allerede ved indgangen. 

Så købte folk lodder i stedet for at købe program. Solgte heller ikke drikkevarer). 

 

FASTELAVNSFEST 

Her deltager vi med planlægning og deling af opgaver. Bl.a. står gymnastik for redskabsbane til de mange 

deltagende børn. 

 

AALBORG TRIATHLON 

I juli måned var vi frivillige hjælpere ved hhv. ¼ og ½ Jernmand i Aalborg. Vi skulle bruge 22  personer. 

Vi vil gerne bruge vores deltagere på holdene til dette, da beløbet i særdeleshed kommer dem tilgode, ved 

at vi kan købe flere redskaber/rekvisitter. Vi tjente kr. 8.800,- (12.000,-). Det er en hyggelig dag, hvor vi 

har fællesspisning og kommer til at snakke på kryds og tværs. En stor tak til de frivillige hjælpere, der var 

med til at yde en ekstra hånd for gymnastik afd. 

 

 

SOMMERGYMNASTIK. 

Sommer gymnastikken bestod af flg. hold: 

- 4xCrossgym. inden og udendørs 

- Drenge og piger 4-5 år 

 

  

KURSUS AKTIVITET. 

Vi har haft 5 unge på hjælpeinstr.-kursus og 6 voksne på inspirations-kursus/uddannelseskursus. 

Vi afholdt selv et kursus for springmodtagning, hvor vil tilbød kurset til nobo-foreningerne. 6 fra VHG, 8 

fra GA og 2 fra Vodskov. 

 

 

HOLD I SÆSONEN. 

Vi har i indeværende sæson tilbudt 16 hold (1 mindre end sidste år). Ryggymnastik og Hip-Hop dans 5.-

8. kl. måtte lukkes, da der ikke var tilmeldinger nok. Blandt nye tiltag i år er Yoga og Zumba/Cross-

dance.  



Christel K. Laursen  Feb. 2017 

Crossgym® blomstrer stadig med 4 hold om ugen. Desuden er vores senior-hold stadig i udvikling med 

hele 29 (22) deltagere. 

Vi fik nye og erfarne trænere til vores 2 springhold. Det fungerer perfekt.  

 

INSTR. ARRANGEMENT 

Vi planlægger tur for alle instr. og udvalg, hvor vi skal ud og se Verdensholdet. 

  

SPONSORATER 

Sp. Vendsyssel kr. 19.000,- til ny plint. Spar Nord Fonden kr. 6.500,- til Cross udstyr. Kjærsgaard og 

Simonsen samt Ørum har sponseret annonce. Vi siger tusind tak til vore sponsorer. 

 

 

VHG GYMNASTIK VISIONER: 

Gøre det attraktvt at være instruktør i VHG. 

Gøre det attraktivt at være medlem i gymnastikforeningen  

Fastholde el. øge vores medlemstal 

 

Til slut skal der lyde en stor tak til alle vores glade gymnaster fordi i møder op uge efter uge. 

Til vores dygtige og engagerede instruktører og hjælpeinstruktører, der får det hele til at rulle. 

Til vores frivillige ressourcer, der træder til, når der er brug for jer. 

Til udvalget for en fantastisk sparring og godt arbejde og skønne timer med jer.  

Til hoved-udvalget og øvrige udvalg for inspirerende samarbejde. 

 

Evaluering fra HO-generalfors.: 

 

Anne Sæderup fik prisen som Årets Ungdomstræner 

Sonja blev indstillet til Årets VHG’er – men blev i stedet tildelt titlen som Æresmedlem 

Jeanette Arboe blev indstillet til prisen som Årets Træner. Den gik dog til Berit fra håndbold. 

 


