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Formanden Jesper Hyche Sørensen byder velkommen til generalforsamlingen.  
Formanden bryder dagsordenen, og giver ordet til formanden for floorball, Allan Skov, som beretter om indstillingen til Årets 
VHG’ er. 
Jonas Kristensen modtager velfortjent prisen.  
Dagsordenen følges herefter. 
 

Valg af dirigent 
Carl Hansen bliver valgt. Dirigenten konstateret efterfølgende, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Det til trods for, at 
generalforsamlingen var blevet skubbet pga. COVID-19 flere gange.  
 
 

Aflæggelse af beretninger: 

 
Formandens beretning ved Jesper Hyche Sørensen. 
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.  
Det forgange år har, som for alle andre, været udfordrende pga. Covid-19. Vi har haft lange perioder hvor vi ikke har kunnet tilbyde træning. Vi har løbende 
justeret træning ophold i VHG i hht. de restriktioner vi løbende modtager fra DIF og DGI. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med skolen omkring opsætning af 
sprit standere, skilte osv. 
 
Året 2020 har på alle måder været et anderledes år. Flere udvalg er gået tilbage på medlemssiden. Dette skyldes primært pandemien med færre hold og færre 
tilmeldte medlemmer. Der er således konstateret en medlemstilbagegang på ca. 14% jævnt fordelt over alle udvalg. Aflysninger af både kampe og træning har givet 
de enkelte udvalg en mindre besparelse på udgiftssiden til dommere og halleje. Dertil har Aalborg kommune valgt at fastholde medlems tilskud på 2019 niveau. Vi 
har et stille håb om, at når vi igen kan begynde at træne og samfundet åbnes, kommer vores medlemmer tilbage igen. Hos fodbold ses der en fremgang efter de er 
åbnet, og vi kunne jo håbe at borgerne i lokalområdet har fået øjnene op for, hvor vigtig det er med motion og samvær i VHG. Vi vil gøre alt for at gøre opmærksom 
på os selv, og har planlagt en lang række aktiviteter hen over året. 
I året har VHG udskilt Floorball fra Gymnastik og har således stiftet et nyt udvalg, der skal sikre at sporten vækstes, så det glæder vi os til at følge. For nuværende 
ser det positivt ud med stort engagement hos bestyrelsen.  
 
VHG har ligeledes lavet aftale med en gruppe iværksættere omkring etableringen af en skaterbane og forening under VHG. Det er et ambitiøst projekt hvor der skal 
samles mange økonomiske midler. Skaterudvalget er dog godt i gang og håber at banen kan etableres i 2021. For nuværende er der givet tilsagn for ca. 60% af 
budgettet. 
 
Cafeen har ligeledes været udfordret, og har set et væsentligt kundegrundlag fjernet i løbet af året som følge af pandemien. Cafeen har været lukket af flere 
omgange, ligesom cafeen også er ramt af restriktioner, såsom forsamlingsforbud, maskepåbud etc. Cafeen er dog optimistiske, da det er lykkes dem at holde gang i 
deres virksomhed, ved stor fleksibilitet hos de to ejere. 
 
Vi måtte aflyse vores planlagte hjælperfest, et foredrag med Sebastian Klein og en række andre mindre aktiviteter. Foredraget  med Sebastian Klein er dog flyttet til 
2021 ligesom vi håber at hjælperfesten afvikles i 2021.  
I 2020 blev der også etableret en udendørs beach volley bane, med dimensioner der også muliggør beach håndbold og fodbold. I sommerferien gennemførte vi en 
større turnering samme med Vester Hassing/Stae samråd og en masse glade medlemmer. Arrangementet var gratis og vi havde fået sponsorater/fonde for de 
udgifter der var. Et arrangement der helt sikkert gentages i år. Banen har resulteret i ekstraordinære anlægsomkostninger på kr. 90.000, ligesom der er indkøbt 
materialer i form af mål, bolde og lign. Alle omkostninger er dog dækket af bevillinger fra lokale fonde. 



 
Vi har fået opgraderet vores mødelokale, så der nu er sat AV-udstyr op (skærm og hifi lyd), så det er muligt for alle udvalg at bruge lokalet til hygge, Taktik og 
forberedelse, videoaften etc. Alt sammen noget der skal være med til at skabe øget sammenhold i de enkelte udvalg. 
 
I 2020 stoppede vores mangeårige halinspektør grundet nedskæringer, men i samarbejde med skole, Aalborg kommune og en aftale med Carina Brix er vi lykkedes 
med at fastholde et højt kvalitetsniveau i vedligeholdelsen af de fysiske rammer, og kan således stadig tilbyde gode fysiske rammer i både hal og cafe. Vi har fået et 
særdeles godt samarbejde med skole og den tekniske afdeling her. 
 
Også i år har vi, under restriktioner, uddelt priser til årets trænere og ledere i VHG. I år har Jonas (Kasser) og jeg været rundt med blomster og priser til de 
indstillede. En dejlig aften, som jeg håber vi i næste år, kan få tilbage til generalforsamlingen. 
 
Følgende var indstillet til prisen som årets ungdomstræner: 
Fra Håndbold: Rasmus Rydder  
Fra fodbold: Casper Marquardt 
Prisen gik til Nicklas Hjelm og Christian Thygesen, fra Gymnastik som modtog gavekort på kroner 500 hver, og en flot (dele)pokal. 
 
Følgende var indstillet til prisen som årets træner: 
Fra Gymnastik: Sanne Sivesgaard 
Fra Fodbold: Christian Østerballe 
Prisen gik til Andreas Krogh, som modtog check på kroner 1.000 og en flot pokal. 
 
Følgende var indstillet til prisen som årets ildsjæl/VHG'er 
Prisen gik til Jonas, som modtog check på kroner 1.000, blomster og vin sponseret af Spar V 
 
Mange af vores større aktiviteter har vi ikke kunne gennemføre uden erhvervslivets opbakning. Vi er både afhængige af tilskud fra fonde og vores sponsorer. Vi har 
ligeledes modtaget mindre bevillinger fra Corona krisepuljer til at dække tabte indtægter. Specielt vil jeg gerne fremhæve Spar V, som er en meget stor hjælp for os 
på baggrund af deres fonde. Men også Rarewine har været gode ved os. Men rosen skal gælde til alle vores sponsorer. 
 
2020 er afsluttet med et positivt resultat, omstændighederne taget i betragtning. Det vidner om en sund forening, og vi ser frem mod et 2021, hvor fokus skal være på 
at få medlemmerne tilbage til foreningslivet og vækste udbuddet af hold og aktiviteter. Dette skal gennemføres i samarbejde med sponsorer, fonde og frivillige inden 
for alle områder. 
 
Som formand er jeg særdeles stolt over at se, hvilken energi og arbejde der lægges i foreningen fra alle frivillige. Det er fantastisk at se, alle de aktiviteter der 
gennemføres hver uge. Ideerne står i kø, når vi udfordres, og der er ikke langt fra tanke til handling når nyt skal igangsættes. Vi har samtidig en sund økonomi, et 
godt samarbejde med skolen, samrådet og virksomhederne i lokalområdet. Med nye kommunale planer om byudvikling i Vester Hassing / Stae ser jeg særdeles 
positivt på VHG og dens rolle i lokalsamfundet.  
 
Jeg er glad for at være en del af en forening med det formål, at give områdets beboere kendskab til idræt og udvikle sig ved idræt og ved anden kulturel virksomhed 
at bidrage til fremme af den enkeltes og fællesskabets trivsel. Jeg syntes at vi gør en forskel i byen og det er jeg stolt af, at være en del af. 
 

Fodbold ved Mona Henningsen. 
2020 blev mange måder et specielt år. Også i fodboldafdelingen mærkede vi konsekvensen af Covid-19. 
Inden forårssæsonen rigtig kom i gang, blev hele landet lukket ned, hvilket betød at fodbolden måtte på pause til stor ærgrelse for spillere og trænere.  
I maj kunne vi igen starte træningen, dog med restriktioner og i juni lykkedes det endelig at afvikle kampe.  
Efterårssæsonen blev næsten normal med fuld fart på træning og kamp for alle hold.  
Mest bemærkelsesværdigt var at 2. holdet rykkede op i serie 4. 
Medlemstallet i 2020 var helt naturligt mærket af nedlukningen, men med en fin efterårssæson lykkedes det os at få mange tilbage i fodboldklubben.  
Regnskabet viste et flot overskud i et år, hvor indtægter og udgifter har været meget forskellig fra tidligere år. De penge vil nu blive brugt til at gøre vores tilbud 
endnu mere attraktivt. 
Fodboldskole 
Et af de faste arrangementer i fodboldkalenderen er vores fodboldskole, som det glædeligt var muligt at afvikle i uge 2. Vi havde en rigtig god uge sammen med de 
72 deltagere.  
Stor tak til SuperBrugsen Vester Hassing som endnu en gang gav frugt til deltagerne.  
Tak til 
Bestyrelsen 
Trænerne 
Spillerne og forældre 
Samarbejdsklubber 
Sponsorer  
 

Håndbold ved Berit Andersen. 
Generelt 
Så har året budt på mange forandringer i Coronaens tegn, og det har derfor ikke været den nemmeste opgave at gennemføre en sæson. Heldigvis har spillere, 
forældre og trænere været utroligt omstillingsparate og positive overfor de mange restriktioner og forandringer, og det har betydet at sæsonen har været positiv – 
trods de mange forandringer. 
Afslutningen sæsonen 2019/20 
Sæsonen 2020/21 var egentlig en meget positiv sæson, hvor vi havde fremgang i medlemstallet og antallet af hold – og der var desuden en meget engageret 
trænergruppe, der arbejdede hårdt for at skabe gode rammer for alle vores spillere.  
For ungdomsholdene betød det at de udviklede sig flot hen over sæsonen og flere af holdene lå godt til i deres respektive puljer, hvor alle hold var matchede til deres 
spillemæssige niveau.  
For seniorholdene var sæsonen lidt mere blandet i forhold til det spillemæssige resultat, men sæsonen bød dog på en fremgang i antallet af spillere og en yderligere 
konsolidering af det stærke fællesskab i seniorafdelingen – især de yngste seniorspillere begyndte at byde mere ind, hvilket lover godt for fremtiden. 
Det sluttede dog forholdsvist brat med nedlukningen af Danmark – hvilket betød at spillerne og trænerne ikke fik lov til at krone den gode sæson med flere 
kredsmesterskaber og den obligatoriske tur til Holstebro Cup. 
Opstarten sæsonen 2020/21 
Opstarten på sæsonen var stadig præget af Corona, men det var muligt at præsentere et samarbejde med Gandrup/Holtet Håndbold på ungdomssiden. Samarbejdet 
har haft stor betydning for holdene, der oplever flere spillere til træning, der gør det muligt at lave mere udfordrende træninger og alle spillere kan nu matches på 
eget niveau. Halvsæsonen fik mere eller mindre lov til at blive færdigspillet og til trods for forskellige spillemæssige resultater, så havde alle hold haft gode 
oplevelser på banen. 
Tak til… 
Min egen bestyrelse – for en positiv indstilling til en foranderlig og besværlig sæson. Det har helt sikkert været medvirkende til at vi har holdt håndbolden i gang, 
hvilket vi forhåbentligt vil høste frugterne af i næste sæson. 
Bestyrelsen i Gandrup/Holtet Håndbold – for begyndelsen på et frugtbart samarbejde, der kan give håndbolden et yderligere løft i lokalområdet.  



Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget i VHG – for godt samarbejde og god sparring i en svær sæson. Det er opløftende at opleve den positive indstilling og 
innovative tilgang til arbejdet med vores klub. 
Trænere og andre frivillige – for at stille op for vores spillere i forsøget på at skabe gode rammer for håndbold-spillet. 
Sponsorer – for at være medvirkende til at give de økonomiske rammer til arbejdet. 

 

Gymnastik ved Christel Lauersen. 
Udvalget i indeværende sæson: 
Christel Laursen (formand) 
Inger Marie Badsberg (næstformand 
Rikke Pedersen (kasserer) 
Majbritt Jensen (sekretær) 
Vicky Svendsen (oprettelse af hold) 
Medlemmer:  
282 medlemmer – mod 334 sidste år 
Hold: 
4 hold, hvoraf de to er hockey for hhv. kvinder og mænd. Vi blev separeret i september 20. 
Instruktører:  
14 instruktører og 3 hj.instruktører  - færre hjælpere, da der har været forældrehjælp. 
Aktiviteter/arrangementer i året der er gået:  
OPVISNING:  
Covid-19 sprang ud i februar 2020. Det betød at vi måtte aflyse det, vi alle havde set frem imod, nemlig vores forårsopvisning. I stedet havde nogle hold valgt at 
fremvise den sidste træningsgang for familie. 
Undertegnede havde også 30-års jubilæum som instruktør, hvor markeringen udskydes til 2022. 
De udgifter vi har haft ifm. den planlagte opvisning, har vi dækket selv. 
FASTELAVNSFEST:  
Blev aflyst. Her deltager vi med planlægning og deling af opgaver. Bl.a. står gymnastik for redskabsbane til de mange deltagende børn. Her fik vi et lille overskud til 
foreningen.  
INSTRUKTØRPLEJE:   
Vi havde et større arrangement i støbeskeen og det må vi også udsætte.  
SOMMERGYMNASTIK: 
Det blev også aflyst pga. Covid-19, men da vi måtte åbne op udendørs, havde vi 3 fulde hold, som ”goodwill” for aflysninger. 
KURSUS AKTIVITET. 
4 instruktører har tilmeldt sig kurser denne sæson 
Fremtid: 
Vi arbejder på flere tovholdere i udvalget, da der ikke er kapacitet til udvikling p.t. 
Det bliver sværere at få instr., da der er mange tilbud til de unge. 
Vi ønsker at arbejde på udendørsfitness faciliteter, som vi har manglet – især de sidste år. 
Vi har et pågående netværkssamarbejde med DGI, som giver god værdi mellem os. 

 

Bordtennis ved Per Christensen. 
Ungdomsspillere: 
- Består af 21 ungdomsspillere (6 fra 8. årgang og 15 fra 6. årgang)  
- 2 hold af 3 spillere på hvert hold, vandt deres pulje og gik videre til finale stævnet i Grenå den 28. november. De endte med en 3 og 4 plads. 
- Efter så stor tilgang af nye ungdomsspillere regner vi med efter sommerferien at have 3 hold. 
- 2 meget ambitiøse spillere fra 6 årgang, kan nå meget langt, hvis de da vælger det. 
- Som det kan ske, stopper spillere. Vi mistede 6 spillere, der tidligere gik i 9 klasse, men stoppede efter folkeskole. 
- Vi have to x træning i uge 17/18, for at samle op på fortsættende spiller efter sommerferien. Det var en succes og alle spillere ville gerne fortsætte. 
 
Seniorspillere: 
- Seniorerne forsætter med samme antal (3 hold). 
- Samlet 9 spillere. 
- De spiller i bl.a. Jyllandsserie (Serie 1 og 2) 
- Der opstartes træning 17/8. 

 

Badminton og volley ball ved Claus René Mikkelsen. 
Sæsonen har indtil nu været en speciel sæson, hvor efteråret 2020 kørte nogenlunde efter planen, men under coronarestriktioner. Fra jul har der været lukket for 
indendørs badminton og volleyball indtil den 6. maj. Og motionister samt senior har nu mulighed for igen at bruge hallen. 
Medlemstallet var, på trods af corona, stabilt på ungdomssiden i forhold til året før. 
På ungdomssiden har vi haft en træningsdag om ugen, hvor de yngste havde en time fra 16 til 17, og de ældste havde time fra 17 til 18. Vi satte et loft på 14 
tilmeldinger pr. hold grundet corona, og alle pladserne blev besat. En stor tak til ungdomstræner Arne Jakobsen for hans arbejde. Næste sæson vil 
ungdomstræningen ligeledes være om onsdagen som i år. 
På motionistsiden har der desværre været en del ledige baner om mandagen, men de spillere der har været der, har fået pulsen op. 
På seniorholdet har der været 17 tilmeldte, hvor der også er blevet spillet lidt kampe i 2 turneringer inden landet lukkede før jul. I den ene turnering var holdet i 
toppen, og den anden i midten. 
Volley har haft et stabilt fremmøde til deres træning. 
I næste sæson vil der desværre ikke være motionisttider om mandagen, idet Floorball overtager tiden fra kl. 18.00 til 20.00. Vi vil i stedet udvide 
onsdagsmotionisttiden med en time, hvorfor det første motionisthold således vil have tiden fra kl. 18.00 til 19.00. Dvs. der vil være 10 baner til rådighed i alt om 
onsdagen. 
Jeg vil gerne sige en stor tak til mine kolleger i udvalget, Søren Roesdahl, Lasse Busk og Morten Strøm. Vi har ikke haft meget at lave i denne sæson, men det har 
kørt stille og roligt. 
Tak til hovedbestyrelsen for nogle gode konstruktive og effektive møder. 
 

E-Sport ved Jonas Kristensen. 
2020 blev et fint år for VHG eSport, men samtidig også et meget svært år.  
I 2020 har vi haft 20 medlemmer. De har været fordelt på 2 hold med 10 på hvert hold. Det ene hold har trænet i CS:GO og det andet hold har trænet i Fortnite.   
I forhold 2019, har vi desværre haft en nedgang i antal medlemmer, som primært skyldes COVID19. Vores sæson i 2019 måtte desværre lukkes ned før tid på grund 
af COVIC19. Derfor var der meget usikkerhed, om vi kunne afholde vores sæson 2020. Desværre vidste det sig også, at vi måtte aflyse vores træning lidt inde i vores 
sæson 2020 på grund af COVID19.    
På grund af COVID19, måtte vi også aflyse vores Esport stævne, som vi skulle have afholdt i november 2020. I et forsøg på, at afholde udendørstræning, købte vi 
EVO tag. EVO tag er et laser våben, som kan bruges til udendørs træning. Desværre måtte vi også aflyse det på grund af COVID19. 
Sidst på året havde vi desværre flere indbrud i vores træningslokale. Vi fik stjålet vores kabinetter og andet udstyr. Heldigvis fik vi næsten det hele dækket af vores 
forsikring, så vi kunne købe nyt udstyr. For at undgå noget tilsvarende, bliver der i 2021 sat en masse sikkerhedsudstyr op i lokalet.   



På trods af COVID19 og indbrud, så er vi utrolig glade for opbakningen fra vores medlemmer, vores trænere og vores frivillige i og omkring VHG eSport. Derfor er 
vi alt i alt tilfreds med vores sæson 2020.  
Ud fra den opbakning og støtte, så håber og glæder vi os til, at vi kan åbne op for VHG eSport igen.  
Til sidst skal der lyde en tak til vores medlemmer, vores trænere og de frivillige i og omkring VHG eSport.  
Tak!  
 

Floorball ved Allan Skov. 
Floorball er kommet til verden som ny gren i VHG 
Bestyrelse er konstitueret med mig som formand. 
Det går godt trods Corona. 
Vi er pt. et dame- og et herrehold, ca. 16 på hver. 
Vi vil gerne vokse med flere hold. 
Vi er tilmeldt herre Floorball ligaen, og skal spille division 3. 
Vi har fået VHG's gamle bander tilbage fra DGI. De har været lånt ud i ca. 13 år til bl.a. Vadum. 
Tak til DGI for hjælp til dette. 
Vi har ønsket træne i hallen, badminton har "givet" os en god tid mandag. Tak til badminton.  
Træning indstillet pga. Corona fordi vi er en kontakt sport. 
Herren har spillet lidt udendørs hver mandag, men håber snart vi kan komme i gang indendørs. 
 

Alle beretninger blev gennemgået og godkendt.  

 

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2020 (samt budget 2021).  

 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
 

Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Udgår, grundet ingen indkommende forslag. 
 
 
Valg til hovedbestyrelse jf. §4 i vedtægterne – i år: 
a. 2021 Valg af hovedformand. Jesper ønsker genvalg og vælges 
b. 2021 Valg af sekretær. Michael ønsker genvalg og vælges. 
c. Valg af suppleant for det kommende år. Trine ønsker genvalg og vælges. 
d. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. Ninna Jensen ønsker genvalg. Carl Hansen ønsker genvalg. 

Finn Besser ønsker genvalg. Alle vælges. 
Valg af ekstern revisor Laila Christensen ønsker genvalg og vælges. 
Valg af Kasser suppleant. Mette Offenhauser ønsker genvalg og vælges.  

 
6. Eventuelt 
 

 

Referat ved:  
Trine W. Schoubye  
Tlf. 23 65 67 01 
 


