
Referat fra Generalforsamling 
VHG – Vester Hassing Gymnastik- & Idrætsforening. 
Afholdt d. 27. marts 2019 klokken 19.30 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 (samt budget for 2019). 
4. Behandling af eventuelt indkommende forslag. 
5. Valg af hovedbestyrelse jf. § 4 i vedtægterne – i år: 
     a) Valg af Formand. (Torben Brohus ønsker ikke genvalg.) 
     b) Valg af sekretær. (Jacob Kildedal ønsker genvalg.) 
     c) Valg af suppleant for det kommende år. (Berit Andersen ønsker genvalg) 
     d) Valg af kasserersuppleant (Laila Christensen ønsker ikke Genvalg) 
     e) Valg af 2 revisorer (Hans Jørgen Hæk og Carl Hansen ønsker genvalg) 
          og revisor suppleant (Ninna Jensen ønsker genvalg) 
6. Eventuelt 
 
 
Referent: VHG sekr. Jacob Kildedal 
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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. (som Note 1) 
 
Badminton og volley fremlægges af Peter Pedersen grundet fravær fra Claus Mikkelsen 
 
Bordtennis fremlægges af Heidi Strømberg Andersen grundet frævær fra Frank Kaae 
 
Fodbold fremlægges af Formand Marc Agerbo Jakobsen 
 
Gymnastik fremlægges af Formand Christel Laursen 
 
Håndbold fremlægges af Formand Carina Brix 
 



 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (inkl. budget for 2019). 
Blev gennemgået af Jonas Kristensen og godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Behandling af indkommende forslag. 
Der var ingen. 
 
5. Valg af hovedbestyrelse jf. § 4 i vedtægterne – i år: 

a) Valg af formand - Jesper Hyche Sørensen bliver valgt. 
b) Valg af sekretær - Jacob Kildedal blev genvalgt 
c) Valg af suppleant for det kommende år - Berit Andersen blev genvalgt 
d) Valg af kasserersuppleant - Mette Dahl Offenhäuser blev valgt 
e) Valg af 2 revisorsuppleant 
Hans Jørgen Hæk og Carl Hansen genopstiller - Begge blev genvalgt 
og Revisor suppleant - Nina Jensen blev genvalgt 
 
 
6. Eventuelt 
 
Bestyrelsen siger stor tak til Linda Davidsen som takker af efter 7 år aktiv med pengene i VHG som 

bogholder. 

Bestyrelsen takker også for tiden med Torben Brohus som har været formand i 2 år. 

Generalforsamlingen afsluttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beretning VHG Formand hovedforeningen sæson 2018. 

Året 2018 har givet fremgang for gymnastik, hvor fitnessmedlemmer fylder mest og med hold indenfor 

såvel floorball som hockey. Bordtennis er fortsat i fremgang. Håndbold er gået tilbage, hvilket ofte skyldes 

ophold i store årgange, som dog kan komme tilbage. Håndbold kommer i år ud med et underskud, som der 

dog er dækning for jf. overskudsdelingen. Fodbold samarbejder med Gandrup, Ulsted, Hals og Holtet. 

Udvalget har været lidt udfordret på kassererposten, hvorfor der er tilgodehavender og medlemmer, der 

mangler at blive opgjort og derfor ikke bogført. 

Esport starter op med hold i 2019. Indeværende år er således primært med opstartsudgifter og indhentede 

tilskudsmidler. Esport sker i tæt samarbejde med skolen. Cafeen og forpagterne drives fortsat 

tilfredsstillende og i tæt samarbejde med blandt andet skolen. Det er dog fortsat vigtigt, at alle bakker op 

omkring cafeen og nye tiltag. 

Hovedforeningen har i 2018 indkøbt et fælles køleskab, så medlemmer kan købe drikkevarer udenfor 

cafeens åbningstider. Dette har givet en ekstraordinær udgift. Det forventes, at køleskabet fremadrettet vil 

genere et overskud fra 2019, og der kan sættes ekstra fokus på salg af bandereklamer i hallen, således at 

driften igen går i nul for året. Bandereklamer på stadion overgår til fodbold, som herefter overtager salget 

og vedligeholdelsen. Hovedforeningen har desuden besluttet at investere i en forskønnelse af cafeen i 

starten af 2019. Udgifterne beløber sig til kr. 150.000 og der er bevilliget kr. 100.000 i tilskud. 

Hovedbestyerlsen mener dog, at forskønnelsen vil bringe glæde og bedre miljø i hallen for alle udvalg og 

ikke mindst: medlemmerne. Endvidere planlægges en større samlet event for alle frivillige i løbet af 2019. 

Beløbet er ligeledes afsat i budgettet, som således er revideret siden HO budgetmødet i november. 

Året 2019 kan byde på udfordringer, idet der er varslet udskiftning af hovedbestyrelsesformand grundt nyt 

krævende arbejde, ekstern bogholder, ekstern revisor og evt. omrokeringer i forretnings- udvalget, så vitale 

poster dækkes bedst muligt af. Der arbejdes derfor med opgave- og ansvarsfordelinger af samtlige poster, 

så der sikres behørig overdragelse. Nuværende hovedformand har grundet manglende tid besluttet, at 1. 

kvartals honorar for 2019 bortfalder. Dette er der taget hensyn til i budgettet for 2019. 

Samlet set har foreningen stadig formue og generer et overskud. Årsregnskaber for 2018 er revideret og 

underskrevet af de foreningsvalgte revisorer. På vegne af generalforsamlingen, er det således den valgte 

dirigent, der endeligt godkender budgettet. 



Beretning VHG Badminton/volleybold sæson 2018. 

Sæsonen 2018/2019 har indtil videre været en god sæson. Og på trods af udfordringer med at finde en 

ungdomstræner før sæsonstart, så lykkedes dette alligevel, og ungdomstræningen kører som planlagt. Pr. 

1. februar 2019 er medlemstallet i alt 83, hvoraf volleyball har 10 medlemmer. Vi søgte om midler til et nyt 

fugtskab til fjerbolde ved Fonden Sparekassen Vendsyssel. Og vi fik disse midler bevilget – en stor tak for 

dette. Et kærkomment lyspunkt i et sparsomt budget.  

Medlemstallet på ungdomssiden er desværre faldet lidt fra sidste sæson, hvor der sidste år var 24 tilmeldte 

ungdomsspillere. I år er der 22 betalende ungdomsspillere, hvor 2 af ungdomsspillerne startede efter nytår, 

hvor der er god tilgang på årgangene U9 og U11. U17 lagde ud med tilmelding til turnering, hvor de var ude 

til kamp en gang, men vi måtte desværre trække holdet, idet 2 af spillerne valgte en anden sportsgren. 

Phillip Jørgensen der startede op som ungdomstræner har et stykke inde i sæsonen fået assistance af Arne 

Jakobsen – et rigtigt godt makkerpar, tak til dem. Ungdomstræningen har sidste træningsdag/afslutning 

mandag den 1. april.  

Ved motionisterne har der været gang i den, hvor der er kommet nye medlemmer til. Tiden mandag fra 18-

19 er dog ikke så eftertragtet, hvor der hele efteråret, desværre, har været 2 baner ledige. Den ene er dog 

blevet besat her i foråret 2019.   

Vores seniorer/veteraner spiller i 3 turneringer: Veteran Mesterrække, Senior 4 spillere single A og Senior 4 

spillere double A. Veteranholdet er nu i slutspillet…desværre i nederste halvdel, hvor holdet pt. er på 

sidstepladsen. Seniorholdet i single A ligger pt. på 1. pladsen med 5 point ned til nr. 2 – rigtigt godt gået. 

Der er mulighed for oprykning. Seniorholdet i double A ligger desværre i nederste halvdel, men det har 

været meget tætte kampe, hvor de fleste kampe først er blevet afgjort i 3. sæt.  

Volleyball-spillerne motionerer stille og roligt igennem hver tirsdag aften fra klokken 20.  

Traditionen tro har der været afholdt juleafslutning for alle motionist- og seniorspillere i 

badmintonafdelingen, hvor der var stor tilmelding, og med efterfølgende spisning samt kåring af de 

forskellige vindere. Finn Besser var den store arrangør af dette – en stor tak til Finn.   

Jeg vil gerne rette en tak til badmintonudvalget for et godt år. Selv uden de store møder har vi i gruppen 

formået, at få det hele til at glide.  

En tak til hovedbestyrelsen for nogle gode og konstruktive møder.  

  

Claus René Mikkelsen  

Formand - VHG Volleyball og Badminton  

 



Beretning VHG Bordtennis sæson 2018. 

Endnu en god sæson nærmer sig sin afslutning for VHG Bordtennis.  Det har været en sæson der har budt 

på masser af sociale oplevelser og en masse fine resultater.   

Det er efterhånden bredt langt ud i det Nordjyske, at vi ikke fokuserer så meget på resultaterne, men 

prioriterer det sociale og det at spillere, trænere og forældre har en god og sjov oplevelse, med at være en 

del af VHG Bordtennis. Derfor har vi traditionen tro afholdt mange sociale arrangementer: Overnatning i 

hallen, julefest, deltagelse i Landsmesterskaberne, sommerfest og endda afholdt vores egne stævner. Så 

masser af aktiviteter og det er spillerne glade for. Vi oplever gang på gang forældre der takker os, for den 

måde vi driver afdelingen på. Deres børn er glade for de oplevelser de får til træning og kamp, så vi vil 

forsøge at følge samme spor fremadrettet.  

Vi har for første gang oplevet at være presset og har været tæt på at lukke for tilmelding, som følge af den 

store tilgang der var i 2018. Så det er positive problemer vi arbejder med. Vi har udvidet trænerstaben, så 

Per og Jesper har større mulighed for at planlægge noget udviklende træning, samtidig med det skal være 

sjovt og der skal være plads til alle.  

Så på vores prioriterede sociale område, har vi haft endnu et super godt år.  

Økonomisk set ender vi med et lille overskud og det er jo positivt, når man tænker på det høje 

aktivitetsniveau. Detaljerne i regnskabet vil fremgå af Heidi’s årsregnskab.  

På den sportslige side, har vi opnået rigtigt fine resultater både i ungdom og senior. I senior blev serie 3 

Jyske mestre og 1. holdet rykkede op i Jyllands serien. På ungdomssiden nåede vi op på 5 hold tilmeldt 

ungdomsturneringen og her blev det til en ordentlig omgang medaljer af forskellig karat. Derudover har 

specielt ungdoms-spillerne vundet et hav af stævner hen over året, så det blev endnu et år, med en 

sportslig succes langt over det forventede.  

Vi oplever i VHG Bordtennis at samarbejdet på tværs af afdelingerne, kører rigtigt fornuftigt og vi hjælper 

hinanden, så tusind tak til alle de andre afdelinger og HO for et godt år. Tak til alle jer forældre, der bakker 

op om jeres børn’s aktiviteter. Tak til trænere, holdledere og spillere for en masse gode oplevelser gennem 

året. Tak til vores sponsorer for den økonomiske håndsrækning, der muliggør alle de aktiviteter vi holder. 

Tak til mine kollegaer i bestyrelsen for jeres kæmpe indsats gennem et år hvor jeg har været ekstremt 

presset på tid og tak til jeres partnere for at vi må låne og bruge af jeres tid, til at drive vores lille afdeling.  

Med vores slogan ”Bordtennis skal være sjovt for alle og der skal være plads til alle” vil jeg sige tak for et 

godt år.  



Beretning VHG gymnastik sæson 2018. 

  
MEDLEMMER  
Samlet medlemstal: 404 (335 i 17) (329 i 2016) (mod 431 i 2015) fordelt på 18 hold (1 mere end sidste år)  
  
Vi har i år haft en del udskiftning i instruktørflokken.  Nogle ”gamle” er vendt tilbage og nogle tager et år på 
efterskole eller en pause af familiemæssige årsager. Men med en massiv indsats hen over sommeren, så 
lykkedes det også i år at få bemandet holdene. Dog lykkedes det ikke at finde en erstatning for yoga for 
voksne. Men det vil vi arbejde videre på i kommende sæson.  
  
AKTIVITETER/ ARRANGEMENTER I ÅRET DER ER GÅET  
  
OPVISNING  
Opvisningen 2018 var en god oplevelse. Mange tilskuere dagen igennem. Dog havde vi gerne set, at flere 
bød ind på vores skema om en hjælpende hånd i foreningsarbejdet.  
Vi står selv for salg af kager med stor tak til ressourcepersoner og evt. sponsorer.   
  
FASTELAVNSFEST  
Her deltager vi med planlægning og deling af opgaver. Bl.a. står gymnastik for redskabsbane til de mange 
deltagende børn. Overskud kr. 3.300,-  
  
AALBORG TRIATHLON  
9/6 var vi frivillige hjælpere ved ½ Jernmand i Aalborg med 10 personer. Sportstiming står nu for 
arrangementet. Indbragte kr. 2.000,-  
  
  
SOMMERGYMNASTIK.  
Sommer gymnastik 2018 bestod af flg. hold:  

• 2xCrossgym. inden og udendørs  
• Cross dance  
• Motionsgymnastik  
• Hockey for mænd  
• Et enkelt børnehold – sommerpiger 4 år -1. kl.  

  
   
KURSUS AKTIVITET.  
10 instruktører/hj.instr. har tilmeldt sig kurser denne sæson  
  
HOLD I SÆSONEN.  
Vi har i indeværende sæson tilbudt 18 hold (1 mere end året før og 2 mere end forrige år). Nye hold: 
Dans/hiphop  4.-6. kl., hockey for børn og hockey for kvinder.   
Vores senior-hold er stadig et stort hold 32 (29) deltagere.  
  
  
STORE GYMNASTIKDAG  
Vi genindførte Store Gymnastikdag i 2018. Det blev taget godt imod og børnene kunne komme og prøve, 
hvad sæsonen bød på og hilse på instruktøren.  
  



INSTR. ARRANGEMENT  
Ingen i år, da der var for få tilmeldte. Måske pga tidspunkt.  

  
SPONSORATER  
Spar Nord: 6.500,- til cross udstyr  
Sparekassen Vendsyssel Hals: 15.400 til ny transportabel højttaler.  
  
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.  

 

 



Beretning fodbold sæson 2018 
 
Vi har i VHG Fodbold haft et spændende og travlt 2018. 
Medlemstallet er gået en smule tilbage. Vi var i 2018 185 medlemmer. Der vil naturligt være 
udsving, når store årgange er færdige med ungdomsfodbold. 
På pigesiden har vi udvidet samarbejdet med Gandrup og Holtet, så vi foruden U13 kan tilbyde 
rene 
pigehold på U9, U10 og U11. 
I foråret 2018 havde vi 20 børne-/ungdomshold og 3 seniorhold tilmeldt turnering hos DBU Jylland 
I efteråret 2018 havde vi 23 børne-/ungdomshold og 3 seniorhold tilmeldt turnering hos DBU 
Jylland. Derudover 1 Grand Old Boys og 1 Veteran hold 
Årgang 2003 var i Belgien i påskeferien, hvor man fik en flot 2. plads efter kampe mod flere 
forskellige nationaliteter. 
 
Fodboldskole uge 27 
Traditionen tro afholdte vi i sommerferien DBUs Fodboldskole. Dette var 13. gang. Endnu en gang 
var fodboldskolen totalt udsolgt med 102 deltagere i fantastisk vejr. 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 2018 inviterede vi indenfor i Vester Hassing Hallen til fodbold og hygge 3. juledag. Der 
deltog denne gang 32 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 13. 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 220 spillere, 
trænere og ledere til stævnet, hvilket var flest af alle klubber ved stævnet. 
En stor tak til Sparekassen Vendsyssels Fond Hals, der med deres donation var med til at give os 
muligheden for at sende den store flok spillere afsted! 
 
Ungdomsafslutning 
Den 30. september markerede vi sammen med vores samarbejdsklubber afslutningen på 
fodboldåret 
2018. 245 spillere og trænere var samlet på Aalborg Stadion, hvor der blev uddelt pokaler til årets 
kammerat og årets spiller på hver årgang fra U9-U17. 
Efter uddeling af pokaler var der fransk hotdog og sodavand til alle inden AaBs kamp mod OB 
startede. Kampen endte desværre med et nederlag til AaB på 0-1. På trods af nederlaget havde 
alle 



en god og hyggelig dag. 
 
Oprykninger og ny træner i seniorafdelingen 
I foråret 2018 lykkedes det for seniorafdelingens 1. hold at rykke op i serie 3. Et niveau man ikke 
har været på siden 2010. 
I efteråret var det så 2. holdets tur til at sikre sig oprykning fra serie 5 til serie 4. 
Efter 3 år på posten som cheftræner ønskede Johnny B. Ladegaard at stoppe. Michael Madsen er 
ny 
cheftræner og vi ser frem til, at Michael bygger videre på Johnny og de andre lederes store 
arbejde. 
 
DBU forløb 
I løbet af efteråret 2018 har bestyrelsen sammen med Gandrup SK været igennem et 
klubudviklingsforløb med en konsulent fra DBU. 
Forløbet var meget alsidigt og det var op til os, hvad der skulle fokuseres på. Det første vi gjorde 
var at få lavet et årshjul, så vi fremadrettet kan se hvornår på året, hvilke opgaver skal løses. 
Vi fik derudover beskrevet forskellige opgaver i afdelingen, som vi gerne vil have nye folk 
indenover. 



Beretning Håndbold sæson 2018 
 
 
Frafald af spillere på herresenior  
Det generelle medlemstal er også faldet. Ungdomsmedlemstallet ser fint ud og vi har 7 
ungdomshold hvoraf 2 U8 og U10 piger ikke er tilmeldt turnering.  
Arrangementer:  

• Holstebro cup: Vi er var 4 hold af sted  
• Viborg cup for seniorholdene  
• Cykelsponsorløb:  
• Julestævne  
• Fastelavnsfest  

Ingen yderligere spørgsmål til formandens beretning  
 
Forlæggelse af regnskab for 2018  

• Ikke positivt  
• Underskud på 13.000 kr.  
• Skyldes blandt andet Faldende medlemstal på seniorsiden, Limfjordsfest har ikke givet 
noget i kassen, Meget større omkostninger til flytning/aflysning af kampe og færre 
sponsorkroner.  
• Stadig en balance på cirka 62.000 kr.  
• Derfor er VHG håndbold stadig en solid forening  

 
Forlæggelse og godkendelse af budget for 2019  

• Vi har taget nogle af konsekvenserne og derfor er postet for kontingent rette til.  
• Vi har i år ikke budgetteret med overskud for limfjordsfest.  
• Vi har revideret i vores kørselsgodtgørelse for trænerne grundet faldende medlemstal. 
Dette er dog kun gældende for budgettet for 2018 i forhold til 2019.  
• Budgettet er godkendt  


