
 

Referat fra generalforsamling 

 

VHG – Vester Hassing Gymnastik- og Idrætsforening 

Afholdt d. 17. Juni 2020 klokken 19.00 i multisalen. 
 

 

Ordinær generalforsamling: 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger (fra alle udvalgsformændene, kort om det forgange år) 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2019 (samt budget 2020) 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg til hovedbestyrelse jf. §4 i vedtægterne – i år: 

a. Valg af næstformand (Peter Pedersen ønsker genvalg). 

b. Valg af kasserer (Jonas Kristensen ønsker genvalg). 

c. Valg af sekretær (Jacob Kildedal går i utide) - har ny kandidat. 

d. Valg af suppleant for det kommende år (Berit Andersen ønsker ikke genvalg) - har ny kandidat. 

e. Valg af kasserersuppleant (Mette Dahl Offenhäuser ønsker genvalg). 

f. Valg af 2 revisorer (Hans Jørgen Hæk ønsker ikke genvalg - har ny kandidat. Carl Hansen ønsker genvalg). 

og revisorsuppleant (Ninna Jensen ønsker ikke genvalg) - har ny kandidat. 

6. Eventuelt 

 

 

Referat 
1. Valg af dirigent 

Carl Hansen blev valgt. Dirigenten konstateret efterfølgende, at generalforsamling var lovlig indkaldt. Det til trods for, at generalforsamlingen 

var blevet skubbet pga. COVID-19. 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger (fra alle udvalgsformændene, kort om det forgange år) 

Blev gennemgået og godkendt. Se til sidst de enkelte beretninger 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2019 (samt budget 2020) 

Blev gennemgået og godkendt 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der er ikke kommet indkommende forslag 

 

5. Valg til hovedbestyrelse jf. §4 i vedtægterne – i år: 

a. Valg af næstformand (Peter Pedersen ønsker genvalg). Peter blev valgt. 

b. Valg af kasserer (Jonas Kristensen ønsker genvalg). Jonas blev valgt 

c. Valg af sekretær (Jacob Kildedal går i utide) Michael Kauslund blev valgt 

d. Valg af suppleant for det kommende år (Berit Andersen ønsker ikke genvalg)  Trine Schoubye blev valgt 

e. Valg af kasserersuppleant (Mette Dahl Offenhäuser ønsker genvalg). Mette blev valgt 

f. Valg af 2 revisorer (Hans Jørgen Hæk ønsker ikke genvalg - har ny kandidat. Carl Hansen ønsker genvalg). Ninna Jensen blev valgt 

og revisorsuppleant (Ninna Jensen ønsker ikke genvalg). Finn Besser blev valgt 

 

6. Eventuelt. 

Næstformand Peter Pedersen roste Jonas Kristensen for den indsats, som han har ydet i forbindelse med opførsel af en kommende beach 

volley bane, som også skal kunne bruges til håndbold og fodbold. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Beretning fra formanden for VHG 
 
Dejligt endelig at stå her, efter en udskydelse. VHG er en forening i løbende forandring og vi forsøger hele tiden at tilpasse vores tilbud til foreningens 
medlemmer. I det forgangne år er vi igen kommet over 900 medlemmer for første gang i mange år. I de enkelte udvalg er der mindre ændringer i 
medlemstallet. Esport har haft en flyvende start i tæt samarbejde med skolen, ligesom fodbold har haft fremgang. Gymnastk har mistet lidt 
medlemmer, hvilket bl.a. skyldes manglende instruktører til at starte ønskede hold op. 
Vi måtte aflyse sidste generalforsamling, hvor vi med festivitas skulle have kåret årets ungdomstræner, årets træner og årets ildsjæl. Vi valgte i stedet 
en utraditionel løsning, hvor formand og kasser en aften i maj kørte rundt til alle opstillede og vindere af prisen. En fantastisk aften, hvor vi overrakte 
priser, blomster, beviser og læste indstillingerne op. 
 
Følgende var indstillet til prisen som årets ungdomstræner: 
Fra Gymnastik: Julie Sæderup Pedersen 
Fra Esport: Jacob Tofteby 
 
Prisen gik til Jacob, som modtog gavekort til Sportsmaster på kroner 1.000, og en flot pokal. 
Følgende var indstillet til prisen som årets træner: 
Fra Håndbold: Carina Brix 
Fra Gymnastik: Renè Christensen 
Fra Fodbold: Neil Buttery 
Prisen gik til René, som modtog check på kroner 1.000 og en flot pokal. 
 
Følgende var indstillet til prisen som årets ildsjæl/VHG'er 
Fra Fodbold: Marc Agerbo 
Fra Gymnastik: Christel Laursen 
Fra Håndbold: Morten Kam Dahl Nielsen 
Prisen gik til Marc, som modtog check på kroner 1.000. 
 
Udover Årets ildsjæl har Marc ligeledes modtaget Service Sparekassernes Idrætslederpris 
som uddeles af Dansk Idrætsforbund, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og 
 
Dansk Firmaidræts Forbund For at skabe et bedre miljø i cafeen og spiseområdet for vores 
medlemmer, og dermed også bakke op omkring cafedriften, har VHG's hovedforening 
indkøbt nye møbler. 
Dette har givet en ekstraordinær udgift i året på kr. 50.000, selvom vi fik 2/3 af udgifterne 
dækket via sponsorater. Vi har nu et opdateret cafe miljø i hallen, som absolut er et plus for 
VHG, som kan bruges både til stævner, for skole og udlevering af take-away. 

Vi har ligeledes opsat et fælles køleskab, som desværre ikke giver så meget overskud som 
håbet, men vi fortsætter da det giver medlemmerne mulighed for socialisering efter træning i 
de gode lokaler der nu er indrettet. Og vi ønsker at medlemmerne samles og hygger sig i 
foreningen både før, under og efter træning 

VHG oplever stigende faste udgifter, hvorfor hovedforeningen har set sig nødsaget til at 
opkræve udvalgene et større beløb pr. medlem. Dette træder i kraft fra 2020, og skulle 
gerne skabe balance i hovedforeningens driftsregnskab. 

 
 
 
 
 
Formandens beretning 2019/20 – VHG Håndbold 
 
Arbejdet 
Året 2019/20 har budt på meget forskelligt – super med en velfungerende bestyrelse. 
Uden de store udfordringer og bekymringer, dog har der været lidt ang. ny bestyrrelse, er 
der mon nogle som melder sig og lidt bekymring ang. fastholdelse af de unge mennesker. 
Vi har startet samarbejde med Gandrup om ungdom og kommer til det i større stil i 
fremtiden. 
 
Medlemmerne 
• Medlemstallet er ikke ændret væsentlig 
• Efter jul - 8 ungdomshold – Trille Trolle 
• 2 dame og 2 herrer hold 
 
Året 2018/19 
§ Nuværende stilling: 
§ Trille Trolle (ikke turnering) 
U9 Piger C 
U9 Drenge C 
U11 Piger C – 2/6 
U11 Drenge C – 2/5 
U13 Piger B - 6/6 
U13 Drenge C - 4/5 
U15 Piger A - 5/6 
U15 Drenge A - 4/5 
S2D - 5/6 
S1H - 5/5 
S3D - 5/6 
S3H - 2/6 
 
Arrangementer 



• Holstebro CUP 2019 med fire hold 
• Seniorstævne i Viborg 
• Trænerkurser 
• Ungdoms- og seniorafslutninger 
• Opstarts overnatning for ungdommen 
• Årets cykelsponsorløb 
• Limfjordsfesten 
• Fastelavnsfesten 
• Brag i hallen 
 
Tak til... 
• Bestyrelsen 
• Trænerne 
• Hovedbestyrelsen og de andre underudvalg 
• Spillere og forældre 
• Cafeen 
 
 

Årsberetning VHG gymnastik 2019  
 
 
UDVALGET I INDEVÆRENDE SÆSON: 
Christel Laursen (formand) 
Inger Marie Badsberg (næstformand 
Rikke Pedersen (kasserer) 
Majbritt Jensen (sekretær) 
 
Vicky Svendsen (oprettelse af hold) 
 
 
Siden sidst: 
 
MEDLEMMER 
Samlet medlemstal:  334 pers. (404 i 18) (335 i 17) (329 i 2016) (mod 431 i 2015) fordelt på 14 hold  
Vi har som altid lidt udskiftning i instruktørflokken.  Men med en massiv indsats hen over sommeren, så lykkedes det også i år at få bemandetde 
fleste af holdene. Vi har også sat en del forældre i spil som hjælpere. Dog lykkedes det ikke at finde en erstatning for Cross-dance, børne-hockey og 
det 2. forældre/barn hold. Men det vil vi arbejde videre på i kommende sæson. 
 
AKTIVITETER/ ARRANGEMENTER I ÅRET DER ER GÅET 

 
OPVISNING 
Opvisningen 2019 var en god oplevelse. Mange tilskuere dagen igennem. Opvisningsholdet bestod af elever fra  
Vi står selv for salg af brød med stor tak til ressourcepersoner og evt. sponsorer.  
Vi har også salg af lodder med flotte gevinster fra sponsorer. 
 
FASTELAVNSFEST 
Her deltager vi med planlægning og deling af opgaver. Bl.a. står gymnastik for redskabsbane til de mange deltagende børn. Her fik vi et overskud til 
foreningen. 
 
 
SOMMERGYMNASTIK. 
Sommer gymnastik 2019 bestod af flg. hold: 

- Crossgym. inden og udendørs 
- Motionsgymnastik ? 
- Hockey for mænd 
- Styrke og stabilietet 

 
  
KURSUS AKTIVITET. 
10 instruktører/hj.instr. har tilmeldt sig kurser denne sæson 
 
HOLD I SÆSONEN. 
Vi har i indeværende sæson tilbudt 14 hold (4 mindre end året før).  
 
Vores senior-hold er stadig et stort hold 32 (29) deltagere. 
Spring og rytme har 30+ deltagere med venteliste 
 
 
STORE GYMNASTIKDAG 
Vi genindførte Store Gymnastikdag i 2018. Det fortsætter vi med hvert år, hvor børnene kan komme og prøve, hvad sæsonen byder på og hilse på 
instruktøren. 
 
INSTR. ARRANGEMENT 
I januar havde vi et arrangement i samarbejde med DGI, hvor vi havde en instr. ude, som guidede os i opbygning af en spring og lege time samt at 
finde den røde tråd i opbygning/krav fra de små hold og op til de store. 
  
SPONSORATER 
Rare Wine har sponseret Instruktør event i januar. 



 
 
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 i VHG eSport 2019 
 
2019 blev det først år i VHG eSport, da medlemmer, startede den allerførste træningen i januar måned 2019. I løbet af hele 2019 har vi i VHG eSport 
haft 56 medlemmer, som vi betegner, som meget tilfredsstillende.   
 
Inden 2019 var der også gået cirka 1 års arbejde med, at etablere VHG eSport med indretning af lokale, ansøgning af fonde til udstyr, finde og 
uddanne træner, tilmelding af medlemmer og meget meget mere. I den forbindelse skal der lyde et tak til Vester Hassing Skole for lokale, opbakning 
fra VHG og DGI, Aalborg kommune, fonden for Sparekassen Vendsyssel og fonden for Spar Nord for økonomiske støtte.  
 
I 2019 har vores medlemmer kunne træne i CS:GO og Fortnite. I 2019 har vi uddannet 3 af vores 5 trænere i grunduddannelse i eSport ved DGI 
Nordjylland. I 2019 har vi også holdt et stort eSport stævne med cirka 100 deltagere.  
 
I 2019 kom vi ud med et overskud på cirka 5.000 kr. Året inden, selvom vi ikke var startet op, kom vi ud med et overskud på cirka 4.000 kr (skyldes 
medlemmerne for 2019, betalte i 2018). Begge resultater, som vi betegner, som meget tilfredsstillende.  
Alt i alt er vi rigtig godt tilfreds, med den start, som vi har fået i 2019 i VHG eSport.  
 
I år (2020) ser vi frem til endnu mere eSport, hvor den fysiske træning og samarbejde i træningen skal fylde endnu mere og hvor vi igen vil afholde et 
stort eSport stævne i den første weekend i november måned.  
 
Vi i bestyrelsen ser frem til endnu et år med et godt samarbejde med trænerne, medlemmerne, forældrene og alle dem omkring VHG eSport.  
 
 
 
 
Årsberetning VHG Fodbold 2019 
Vi har i VHG Fodbold haft et godt og aktivt 2019. 
På medlemsfronten har vi haft en flot fremgang, så vi nu er over 200 medlemmer. Det er 
specielt på de yngste hold, at der er kommet nye medlemmer til. Det kan tilskrives det 
gode tilbud trænerne på holdene udbyder, sammen med et øget fokus på rekruttering. 
I foråret 2019 havde vi 20 børne-/ungdomshold og 4 seniorhold tilmeldt turnering hos DBU 
Jylland 
I efteråret 2019 havde vi 18 børne-/ungdomshold og 4 seniorhold tilmeldt turnering hos 
DBU Jylland. 
Derudover 1 Grand Old Boys og 1 Veteran hold 
 
Fodboldskole uge 27 
Traditionen tro afholdte vi i sommerferien DBUs Fodboldskole. Dette var 14. gang. Endnu 
en gang var fodboldskolen udsolgt med 96 deltagere. Deltagerne kom med undtagelse af 
et par stykker fra Gl. Hals Kommune. 
Stor ros til arrangørerne og trænerne! 
Tak til Super Brugsen Vester Hassing for igen at sponsorer frugt. 
 
Julestævne 3. juledag 
Igen i 2019 inviterede vi indenfor i Vester Hassing Hallen til fodbold og hygge 3. juledag. 
Der deltog denne gang 29 hold. Der blev spillet kampe fra kl. 9.00 til 21.30. 
Stor tak til de mange sponsorer, der med deres spurtpræmier bidrog til stævnet. 
 
Klubsamarbejde og Ramsing Cup 
I fodboldafdelingen fortsætter vi samarbejdet med de andre klubber fra Gl. Hals 
Kommune. Udover Gandrup som vi samarbejder med på 14. år, har vi flere hold sammen 
med Ulsted og et par stykker med Hals og Holtet. 
Som en del af samarbejdet deltog vi i weekenden af uge 31 i Ramsing Cup ved Spjald i 
Vestjylland under fællesnavnet TSV (Team Sparekassen Vendsyssel). Samlet set var vi 
små 200 spillere, trænere og ledere til stævnet, hvilket var flest af alle klubber ved 
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! 
 
Op og ned for senior 
I forårssæsonen lykkedes det 1. holdet at sikre oprykning fra serie 3 til serie 2. 
Oprykningen betød, at man for første gang siden 2010 var tilbage i serie 2. Det blev dog 
kun til en sæson i serie 2, da efterårssæsonen endte med nedrykning. Der er stadig 
masser af gå på mod og man sigter efter at vende tilbage til serie 2 indenfor kort tid. 
2. holdet startede 2019 ud i serie 4. Efter en meget svær forårssæson og en nedrykning 



sluttede man året fint at i serie 5. 
I hele seniorafdelingen har der været tilgang af mange unge spillere, som er faldet godt til. 
Det lover rigtig godt for de kommende år. 
 
 
 
Beretning fra VHG badminton 

Sæsonen 2019/2020er på de sidste uger nu, og har indtil videre været en god sæson. 

Pr. 1. februar 2020 er medlemstallet i alt 77, hvoraf volleyball har 13 medlemmer. 

Medlemstallet på ungdomssiden er steget lidt fra sidste sæson, hvor der sidste år var 22 tilmeldte ungdomsspillere, hvor der pr. 1.feb er der 

22ungdomsspillere fra U9 til U17.Arne Jakobsen har stået for ungdomstræningen, og en STOR tak til ham for det arbejde. Ungdomstræningen har 

sidste træningsdag/afslutning mandag den 30. marts. 

Ved motionisterne har der desværre været nedgang i antallet af tilmeldte, hvor det er begge mandagstider der ikke har været fuldt besat. I alt har der 

været 5 baner ledige, hvor vi i udvalget håber, at der igen i næste sæson vil blive en bedre tilmelding. 

Vores seniorer/veteraner spiller i 3 turneringer: Senior +45 samt 2 Serie 3 hold. Det ene Serie 3 hold ligger lunt i midten af puljen, hvor det andet hold 

ligger på 1.pladsen. Plus+ 45 holdet ligger pt på 3.pladsen med 1 kamp tilbage. En STOR tak skal lyde til vores 3 holdledere: Morten Strøm, Lasse 

Busk og Katrine Andersen 

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 på trods af 

noget færre motionister i klubben, og med efterfølgende spisning samt kåring af de forskellige vindere. Finn Besser var den store arrangør af dette – 

en STOR tak til Finn.  

Planen/visionen for næste sæson er at holde ungdomstilmeldingerne på samme niveau som indeværende sæson. På seniorsiden er der også 

planlagt med tilmelding til 3 turneringer; selvfølgelig afhængig af antallet af spillere. Vi håber også, at der kommer flere motionistspillere, så de sidste 

4-5 baner kan blive udnyttet. 

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 2019-2020 
 
VHG-bordtennis afholder tirsdag den 11. februar 2020 minigeneralforsamling. I den anledning skal hermed berettes om aktiviteterne, som vi har 
været igennem i sæsonen 2019-2020, indtil videre. Sæsonen afsluttes først endeligt ultimo april måned 2020.  
 
Økonomi og regnskab 
Regnskabsåret 2019 afsluttes med positivt resultat på 25.451,67 kr. Dermed konsolideres bordtennisafdelingen igen positivt, og der er et fint grundlag 
at arbejde videre med.  
Vi har i det forgangne regnskabsår skiftet kasserer, og Maibritt Lundahl Aalborg har overtaget rollen rigtig godt. Der er styr på bilagene, herunder 
indmeldinger og kontingentbetalinger. Mange tak til Maibritt for indsatsen og for at træde til.  
Indsatsen for at skaffe nye sponsorer har båret frugt, og i den forbindelse tak til Per og Kim, som har trukket det største læs på den front. 
 
Ungdomsafdelingen 
I rækkerne med yngre drenge har vi haft stigning i antallet af spillere. Der er pt. ca. 15 spillere til træning hver tirsdag og torsdag. Der er tilmeldt et 
enkelt hold i holdturneringen for yngre drenge, og de har opnået gode resultater.  
Derudover er der fin deltagelse i de øvrige stævner – især de gode træningsstævner, som vi afholder i samarbejdet med TATENI i Aalborg har været 
en fantastisk god mulighed for, at de unge spillere prøver kræfter med kampe mod rigtige modstandere. Opbakningen fra forældrene til disse stævner 
er uvurderlig, fordi det giver fornemmelsen af, hvordan et stævne afvikles,og hvordan man lærer af sejre og nederlag. I den forbindelse skal lyde en 
stor tak til hjælpetræner Kim Utzen, som har virket som formidabel koordinator mellem TATENI og forældregruppen til disse stævner.  
I junior rækken har vi haft en fast trup, som med to hold tilmeldt i holdturneringen, har klaret sig rigtig godt. Der er sket en stor udvikling blandt 
spillerne og sammenholdet er godt. I forbindelse med træningen har spillerne haft fantastisk sparring med Per og Jesper, som har løftet dem både 
individuelt og som trup, sådan de står klar til at gå ind i seniorrækkerne i løbet af de næste par år. Spillerne har trænet sammen med seniorerne ind 
imellem og det har givet lidt ekstra på færdighederne.  
To af juniorspillerne skal på efterskole efter sommerferien, og det betyder ændringer af holdsammensætningen. Det tager vi til den tid.  
 
Seniorafdelingen 
I forbindelse med opstart på efteråret fik vi en række nye seniorspillere. Det har styrket mulighederne for at stille hold til holdkampene. Der har i 
sæsonen været tilmeldt tre hold og det er gået fint.  
Styringen af seniorholdene har fungeret under ledelse af holdleder Leo Pedersen. Tak til Leo for en suveræn styring af alt lige fra tilmeldinger, til 
indrapportering af resultater mv. 
Antallet af seniorspillere er stabilt, og det er forhåbningen at det fastholdes til kommende sæson. Seniorspillerne har deltaget i ”Stafetten”, som er en 
senior turnering, hvor seniorklubberne der deltager har skiftevis hjemmebane og er dermed værter. Dette afsluttes med en gang spisning og socialt 
samvær, hvilket er vigtigt for fastholdelse af spillerne.  
 
Landsmesterskaberne  
VHG-bordtennis deltager i år med 35 mand i alt, heraf ca. 10 forældre, som er med som opbakning. Det er et weekendstævne afholdt af DGI i 
Idrætscenter Vejen, som varer over tre dage i perioden 28. februar – 1. marts.  



Antallet af deltagere er højt, og det er utrolig positivt. Det er et stævne, hvor der i nogle fantastiske rammer er mulighed for at få nogle rigtig gode 
sportslige og sociale oplevelser i klub regi, men samtidig sammen men andre klubber.  
Der er gjort et stort stykke arbejde for at koordinere spillertøj, samkørsel, overnatning, tilmelding af spillere mv. I den forbindelse skal rettes en særlig 
tak til Kim Utzen, for en uvurderlig koordineringsindsats. Vi ser frem til en stor oplevelse for spillere, trænere og forældrene, som deltager.  
 
Trænerstaben 
Med Per og Jesper som de bærende kræfter i ungdomsafdelingen, har de med god hjælp fra Leo, Kim og Jan R. igen i år sat et uvurderligt aftryk på 
foreningens ungdomsspillere. Der er et fantastisk samarbejde trænerne imellem hinanden, og de udfordringer som opstår, bliver klaret hurtigt – både 
praktiske og menneskelige.  
Årsagen til det stigende antal spillere (både ungdom og senior) skal findes i den fantastisk menneskelige tilgang til arbejdet med trænergerningen. De 
mange frivillige timer, der lægges fra trænernes side, står der stor respekt om, og det er bestyrelsen yderst ydmyg over for. ”Det skal være sjovt for 
alle” er i den grad det bærende, både for spillere og trænere, og de ting som udfordrer den ånd, dem bliver der taget hånd om hurtigt, på en ordentlig 
og respektfuld facon.  
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak for indsatsen, håber det kan forsætte fremadrettet.  
 
Bestyrelsen 
I årets løb har vi afholdt bestyrelsesmøder efter behov, typisk en gang hver 5-6. uge. Der har været fantastisk samarbejde i bestyrelsen, hvor vi har 
hjulpet hinanden med alle opgaverne – såvel praktiske, som det administrative. Der er udvist stor ansvarlighed omkring foreningens økonomi, og 
samtidig har der været hurtighed og præcision omkring opgaveløsningerne.  
I forbindelse med minigeneralforsamlingen skal der findes to ny bestyrelsesmedlemmer, da Jan og Anders træder tilbage. Heldigvis har vi en 
bestyrelse bestående af syv medlemmer, og det skal vi fastholde, sådan det ikke bliver for tungt for enkelte få at drive foreningen.  
Jan kører sæsonen færdig, med hensyn til deltagelse i VHG-hovedgeneralforsamling og afslutning af forårssæsonen, og så bruger vi tiden, i perioden 
frem til sommerferien, til at køre nyt formandskab ind. Skulle der ikke blive konstitueret en ny formand på minigeneralforsamlingen, så afholdes 
ekstraordinær minigeneralforsamling efterfølgende.  
 
Jan Vanggaard Pedersen 
Formand, VHG-bordtennis 
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