Referat fra Generalforsamling
VHG – Vester Hassing Gymnastik- & Idrætsforening.
Afholdt d. 21. marts 2018 klokken 18.00 i multisalen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (inkl. budget for 2018).
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Valg af hovedbestyrelse jf. § 4 i vedtægterne – i år:
a) Valg af næstformand. Ole ønsker ikke genvalg.
b) Valg af kasserer. Inger ønsker ikke genvalg.
c) Valg af suppleant for det kommende år.
d) Valg af kasserersuppleant Hans Jørgen Hæk og Carl Hansen genopstiller
6. Eventuelt

Referent: VHG sekr. Jonas Bundgaard Kristensen

1. Valg af dirigent
Carl Hansen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstateret efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt jf. vedtægterne.

2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger
Blev gennemgået og godkendt. De enkelte beretninger er vedhæftet.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (inkl. budget for 2018).
Blev gennemgået og godkendt.

4. Behandling af indkommende forslag.
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Der var ingen.

5. Valg af hovedbestyrelse jf. § 4 i vedtægterne – i år:
a) Valg af næstformand
Peter Pedersen blev valgt.

b) Valg af kasserer.
Jacob Kildedal blev valgt

c) Valg af suppleant for det kommende år
Berit Andersen blev valgt

d) Valg af kasserersuppleant
Laila Christensen blev valgt

e) Valg af 2 revisorsuppleant
Hans Jørgen Hæk og Carl Hansen genopstiller:
Begge blev valgt

Revisor suppleant
Ninna Jensen blev valgt

6. Eventuelt
Prisuddeling
Årets leder: Jeanette Arboe
Årets VHG’er: Heidi S. Andersen
Årets ungdomstræner: Victor U. Nielsen
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Beretning fra formand for VHG – Torben Brohus

Formandsberetning til hovedgeneralforsamling den 21/3-18.

Jeg vil gerne starte med at sige tak for det flotte fremmøde.

Året 2017 har givet en lille fremgang hos badminton, gymnastik og håndbold, og er ellers et år præget af
stabilitet. Bordtennis er status Que og fodbold har haft en meget lille tilbagegang. Så set som klub som
helhed har det været et godt år.
Multisalen har fået gardiner op, således at blandt andet bordtennis får mere optimale træningsforhold.
Samme udvalg har gjort sig godt bemærket rundt omkring i Danmark, og jeg glæder mig til at følge dem i
fremtiden.
Fodbold’s fortsatte stærke samarbejde med GS tyder på et udvalg med gode samarbejdsevner, og der har
da også været mange arrangementer og gode oplevelser for spillerne.
Gymnastik har fået et hockeyhold op at køre i 2017. 2017 var jo også året med DGI Landsstævne, hvor
udvalgsmedlemmer deltog som frivillige hjælpere, der har fået sig noget af en oplevelse.
Håndbold har haft blandede resultater i året, men det er et stærkt udvalg, der også hele tiden opsøger nye
tiltag og dermed udvikling.
At badminton har en lille fremgang, er yderst positivt for en idrætsgren, der på landsplan er i tilbagegang.
Nye landsdækkende tiltag har heldigvis også fundet vej til VHG.

Samarbejdet med skolen er i god udvikling med den nye skoleinspektør, hvor der blandt andet er igangsat
flere gode, nye tiltag til gavn for alle.
Vi vil i VHG arbejde for at etablere e-sport, og dette kommer højst sandsynlig til at ske i et samarbejde med
skolen.
Cafeen har nu eksisteret med sin nuværende besætning et stykke tid, og man ser gode besøgstal samt
indehavere, der har været forgangsmænd/kvinder for gode og nye initiativer.
Bestyrelsen i forretningsudvalget (FU) fik i 2017 ny hovedbestyrelsesformand, og efter mange år ved roret
med Laila er jeg som formand nu ved at finde sig tilrette.
Bestyrelsen vil i år til hovedgeneralforsamling igen stå med store udskiftninger, idet vores næstformand og
hovedkasserer ikke ønsker genvalg. Jeg vil gerne her siger Inger og Ole en stor tak for deres store indsats i
bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i bestyrelsen.
Jeg vil gerne til sidst sige alle sponsorer tak for samarbejdet i det forgangne år.
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Beretning fra formand for Bordtennis – Frank K. Rasmussen

Årsberetning VHG Bordtennis 2017.
”Bordtennis skal være sjovt for alle og der skal være plads til alle”.
Et af de største år i VHG Bordtennis' historie blev 2017. Både med resultater og det sociale.
2017 Blev et fantastisk år på resultatsiden.
I senior blev 1. holdet Jysk Mester efter en flot sæson med en af sejre i holdturneringen.
I double blev der et landsmesterskab.
I ungdomsrækkerne blev der Landsmesterskaber og Jyske mesterskaber i single, double og for hold.
Der blev regionsmestre, kredsvindere og meget meget mere.
En rigtig kæmpe stor medalje høst i en lille afdeling der i 2017 talte ca. 20 aktive spillere....
2017 blev året hvor VHG Bordtennis kom på Danmarkskortet med et stævne, hvor der blev spillet 235
kampe på en dag og der var masser af liv i hallen. Vi holder et stævne magen til den 5. maj 2018.
Vi har som vi plejer, holdt masser af sociale aktiviteter:
Weekend i hallen for ungdom.
Sommerfest for alle spillere med deres familier.
Landskamp i Parken 1. september.
Familie Grand prix til jul for hele familien.
Landsmesterskaber.
Vi holder kursen ret og følger vores ide. Vi forventer ikke at der bliver en verdensmester i bordtennis fra
vores klub, men vi forventer at alle spillere, vil huske deres bordtennis tid i VHG som en tid, hvor der var
masser af sjov og hygge og alle tog sig godt af alle.
Det er det vigtigste og for at det kan lykkes, har vi en masse engagerede forældre, der stiller op og 4
suveræne trænere, der forstår at motivere spillerne, samtidig med de har det sjovt. Tak til jer alle for jeres
engagement.
Der er ikke ret meget der er gratis og heldigvis har vi et sponsorudvalg der i samarbejde med en masse
sponsorer, finder penge til aktiviteter mv.
tak for jeres indsats. Det er jer der bestemmer hvor højt overliggeren skal op, for uden penge, ingen
aktiviteter, så mange tak.
Til at styre hele forretningen, har vi en bestyrelse der består af 7 medlemmer, så der mangler ikke
opbakning. Det er bare dejligt at være mange når der skal træffes beslutninger, for så får vi vendt alle
mulighederne. Tusind tak for indsatsen.
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Når vi kigger fremad ser det rigtigt positivt ud:
Vores ungdoms afdeling er eksploderet og vi er nu 22 ungdoms spillere og det er tæt på absolut maksimum
med de træningstider vi har til rådighed.
I indeværende turnering har vi haft 4 hold med og de 3 af dem havde kvalificeret sig til finalestævnet om
Jysk mesterskab for hold. Her blev det til sølv, bronze og en 4. plads.
På seniorsiden har vi nu 2 hold hvoraf det ene blev suveræn kredsvinder, mens det andet skal spille om 1.
pladsen i morgen, hvor uafgjort er nok. Så vi forventer, at begge hold skal til slutspil om Jysk mesterskab den
21. april.
Vi har rundet 30 medlemmer nu, hvilket er det højeste i rigtigt mange år.
Så fremtiden ser rigtig fornuftig ud og vi har samtidig en fornuftig økonomi, der giver råderum og plads til
det vigtigste i vores afdeling, nemlig at
”Bordtennis skal være sjovt for alle og der skal være plads til alle”.
Så tak til alle i VHG, forældre og sponsorer for et fantastisk år.
Med sportslig hilsen
VHG Bordtennis
Frank
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Beretning fra formand for fodbold – Marc A. Jacobsen

Årsberetning fodbold 2017
Vi har i VHG Fodbold haft et godt og spændende 2017
Vi har for andet år i træk oplevet medlemsfremgang. 195 (2016) – 210 (2017). Årsagen hertil er bl.a., at vi
har fået tilgang med på senior, så vi nu har 3 hold.
I 2017 havde vi 26 piger i klubben. Det tal håber vi i fremtiden, at kunne bringe højere op ved at målrette
indsatsen på pigefodbold.
I foråret 2017 havde vi 21 ungdomshold og 3 seniorhold tilmeldt turnering hos DBU Jylland
I efteråret 2017 havde vi 19 ungdomshold og 3 seniorhold tilmeldt turnering hos DBU Jylland
1 Grand Old Boys
U16 var i Barcelona i efterårsferien.
Fodboldskole uge 26
Traditionen tro afholdte vi i sommerferien DBUs Fodboldskole. Dette var 12. gang. 2017 blev et rekordår for
fodboldskolen, da vi havde 128 deltagere, hvilket er max. kapaciteten på anlægget. Deltagerne kom med
undtagelse af et par stykker fra Gl. Hals Kommune.
Stor ros til arrangørerne og trænerne!
Tak til Super Brusen Vester Hassing for igen at sponsorer frugt.
Julestævne 3. juledag
Igen i 2017 inviterede vi indenfor i Vester Hassing Hallen til fodbold og hygge 3. juledag. Spar Nord var igen
hovedsponsor for stævnet, hvor der denne gang deltog 31 hold. Der blev spillet kampe fra kl. 9.00 til 21.00.
Stor tak til de mange sponsorer, der med deres spurtpræmier bidrog til stævnet.
Klubsamarbejde og Ramsing Cup
I fodboldafdelingen forsætter vi samarbejdet med de andre klubber fra Gl. Hals Kommune. Udover Gandrup
som vi samarbejder med på 12. år, har vi flere hold sammen med Ulsted og et par stykker med Hals og
Holtet.
Som en del af samarbejdet deltog vi i sidste weekend af sommerferien i Ramsing Cup ved Spjald i
Vestjylland under fællesnavnet TSV (Team Sparkassen Vendsyssel). Samlet set var vi 316 spillere, trænere og
ledere til stævnet.
En stor tak til Sparekassen Vendsyssels Fond Ulsted, der med deres donation var med til at give os
muligheden for at sende den store flok spillere afsted!
Ungdomsafslutning
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Den 15. oktober markerede vi sammen med vores samarbejdsklubber afslutningen på fodboldåret 2017.
205 spillere og trænere var samlet på Aalborg Stadion, hvor der blev uddelt pokaler til årets kammerat og
årets spiller på hver årgang fra U9-U15.
Efter uddeling af pokaler var der fransk hotdog og sodavand til alle inden AaBs kamp mod FC Helsingør
startede. Kampen endte heldigvis med en sejr til AaB på 1-0, og dagen var dermed en succes på alle
punkter.
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Beretning fra formand for Gymnastik – Christel K. Lauersen

Årsberetning VHG gymnastik 2017
UDVALGET I INDEVÆRENDE SÆSON:
Christel Laursen (formand)
Inger Marie Badsberg (næstformand
Vicky Svendsen (kasserer)

Siden sidst:

MEDLEMMER
Samlet medlemstal: 335 (329 i 2016) (mod 431 i 2015) fordelt på 17 hold (1 mere end sidste år)

Vi har i år 2 unge instruktører, som er udtaget til hhv DGI Nordjyllands rep hold (Jens Chr.) og DGI
Nordjyllands ungdomshold (Anne).

AKTIVITETER/ ARRANGEMENTER I ÅRET DER ER GÅET

OPVISNING
Opvisningen 2017 var igen en god oplevelse. Instruktører synes det er en ”fed” dag. Ved opfordring så det
ud til at flere blev til slut.
Vi havde gæstehold af vores Juniorhold Nordøst, som er fællesskab for VH og GA.
Vi står selv for salg af kager og lagkager, som året før med stor tak til ressourcepersoner.

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

AALBORG TRIATHLON
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9/6 var vi frivillige hjælpere ved hhv. ¼ og ½ Jernmand i Aalborg med 12 personer. Sport Event Nord gik
desværre konkurs, så udbyttet blev halvveret.
Til sommer står Sportstiming for arrangementet og de har spurgt, om vi vil være hjælpere her.

LANDSSTÆVNE
Vi deltog til L2017 med 12 frivillige, hvoraf nogle havde mere end én vagt. Det indbragte godt 5.000,- men
mest af alt, var det en super fed oplevelse at se så mange engagerede gymnaster og møde andre frivillige.

SOMMERGYMNASTIK.
Sommer gymnastik 2017 bestod af flg. hold:
-

2xCrossgym. inden og udendørs
Styrke og stabilitet
1 børnehold

KURSUS AKTIVITET.
Vi har haft 5 voksne og 2 unge på kursus.

HOLD I SÆSONEN.
Vi har i indeværende sæson tilbudt 17 hold (1 mere end året før). Nye hold: Dans/yoga for 3.-4. kl., hockey
for voksne og Styrke og Stabilitet. Forældre/barn hold er udvidet til to hold.
Desuden er vores senior-hold stadig i udvikling med hele 32 (29) deltagere.

INSTR. ARRANGEMENT
Vi havde inviteret alle instr. og udvalgsmedlemmer med ind at se Verdensholdet i Gigantium.

SPONSORATER

Spar Nord: 6.500,- til cross udstyr
Sparekassen Vendsyssel Ulsted: 19.139 til ny plint samt 4.045,- til rulle cylinder.

Vi har selv investeret kr. 4.700,- i hockey udstyr samt andet gym. udstyr for ca. 4.000,-
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VHG GYMNASTIK VISIONER:
Gøre det attraktvt at være instruktør i VHG.
Gøre det attraktivt at være medlem i gymnastikforeningen
Fastholde el. øge vores medlemstal

Vi vil gerne rette en stor tak til alle vores glade gymnaster for flittigt fremmøde 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 det.
Til udvalget for engageret sparring og gode timer med jer.
Til hoved-udvalget og øvrige udvalg samt hal- og cafébestyrer for godt samarbejde.
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Beretning fra formand for Håndbold – Carina Brix Jensen

Formandens beretning 2017/18 – VHG Håndbold
Arbejdet
Året 2017/18 har budt på meget forskelligt – super dejligt med en velfungerende
bestyrelse.
Uden de store udfordringer og bekymringer, dog har der været lidt udfordringer på senior
siden, da vi på dame og herersiden har været ramt af fraflytninger.
Indkøb af mange nye spændende trænings rekvisitter, stiger, gule og blå mænd
(opdækning og finter), bold trambolin mm.
• Priser til trænere og ledere
Årets VHGér: Morten Kam Dahl Nielsen
Medlemmerne
• Fremgang i medlemstallet fra cirka 180 til cirka 200
• Efter jul - 6 ungdomshold + U8
• 2 dame og 2 herrer hold (nedgang pga. skader og fraflytninger)
Året 2017/18
§ Nuværende stilling:
§ U8 mini (ikke turnering)
U10 piger B - 4/6
U10 drenge A - 4/6
U12 piger B - 1/5
U14 piger A - 3/4
U16 drenge A - 4/5
S2D - 4/6
S1H - 5/6
S3D - 2/5
S3H - 5/5
Arrangementer
• Holstebro CUP 2017 med fire hold
• Seniorstævne i Viborg
• 1 x trænerkurser i VHG
• Ungdoms- og seniorafslutninger
• Opstarts overnatning for ungdommen
• Årets cykelsponsorløb
• Limfjordsfesten
• Fastelavnsfesten
• Ministævner – U8
• Brag i hallen

11 af 13

Tak til...
• Bestyrelsen
• Trænerne (Torben)
• Hovedbestyrelsen og de andre underudvalg
• Spillere og forældre
• Sponsorer
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Beretning fra formand for Volleyball og Badminton – Mette Dahl Offenhauser

Beretning for Volleyball og Badminton den 04.03.2018

Sæson 2017/2018 har været en god sæson – sidste år fortalte jeg om en ungdomsafdeling som var nærmest
ikke eksisterende ……
Det er der vendt op og ned på :o)) Da vi lukke de sæsonen sidste år var der i underkanten af 10 spillere – nu
er der 24 spillere !!
Tilgangen skyldes at vi købte et ”Skole arrangement” hos DGI. Vi købte 5 timers ”træning” for børnene i 4 og
5 klasse, ialt 108 elever fik badminton træning den 01.11.2017.
Der ud over havde vi nok børn til at kunne tilmelde et hold til U-15 turnering – Jeg er meget stolt af deres
præstation – de har været uden erfaring for turnerings spil, og tabte de første kampe, men i skrivende stund
ligge de i midten af deres pulje – stor ros til dem og tak til forældrene som har kørt og været holdleder.
Medlemstallet er grundet tilgangen på ungdomssiden en lille stigning på 14 medlemmer i forhold til sidste
sæson, så vi nu er på 90 medlemmer.
Der er stadig stor efterspørgsel på baner til motionister – dog er mandag fra 18 – 19 ikke så eftertragtet
Volley har fordoblet deres medlemstal fra 5 til 11 spillere.
Stillingen for vores Seniorer i turneringen ”Veteran mesterrækker” er XX , og for ”4 spiller single A” er XX
For motionisterne har vi traditionen tro, afholdt Jule-afslutning og har planlagt Sæson-afslutning mandag
den 09.04.2018, hvor der dystes på kryds og tværs, og der sluttes af med spisning.
I starten af sæsonen blev vi inviteret til møde med DGI, hvor klubben ville modtage kr. 3.000 til
arrangementer, bare for at møde op !! Det kunne vi ikke sige nej til, så Morten havde heldigvis et hul i
kalenderen :o)) Så det gjorde det muligt at få en Gæste træner til en af Seniorenes trænings aften – det var
en rigtig god oplevelse, som vi påtænker at gøre igen til næste sæson. Der ud over er penge brugt på
afslutninger – ungdom og motionister
Tak til udvalget for nogle gode og konstruktive møder – og ikke mindst for jeres opbakning i mit hverv som
formand, som jeg stopper med ved enden af denne sæson, så det er med glæde at udvalget kan byde
velkommen til Lasse Busk Hansen og Søren XX, som nye medlemmer af udvalget – som jeg går ud fra bliver
valgt ind under punkt 4.
Tak til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for nogle gode møder, og tak til de øvrige afdelinger under
VHG for god samarbejde.

Mette Dahl Offenhäuser
Formand – VHG Volleyball/Badminton
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