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Generalforsamling
Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen
Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe,
samt 6 medlemmer.
Fraværende: Morten, Pia
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Jette som dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen indkaldt rettidigt.
Herefter blev dagsorden gennemgået.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
De sidste par år har der været stor fokus på frivillighed i diverse medier, og at vi danskere ligger mange timers frivillighed. I en lille klub som KGF Vipperød er vi om nogen afhængige af denne frivillighed for at kunne eksistere. Vi i bestyrelsen har derfor
en vigtig opgave, og det er at skabe de rigtige ramme for denne frivillighed, og det har
haft vores fokus de sidste par år.
For ser vi 3 år tilbage oplevede vi det laveste medlemstal i mange år - kun 269 medlemmer, et fald på 22% fra 2009, og alle i bestyrelsen enige om at denne udvikling
skulle vendes.
Et at de tiltag vi tog den gang var at udstyre alle vores instruktører og trænere med en
klubdragt, til sæsonstart 2013. Dette tiltag havde 2 formål, dels at gøre KGF synlig i
lokalområdet, men også skabe et fællesskab og tilhørsforhold til KGF Vipperød.
Ud over træningsdragter er der også blevet investeret i nye materialer, for vi mener det
er vigtigt at have de rigtige materialer til rådighed til vores mange instruktører og trænere, så de kan give den bedste træning videre til vores medlemmer.
Selvom disse tiltag har kostet på vores regnskabstal, så kan vi konstatere en medlems
fremgang på 33% over de sidste 3 år, så vi i dag er 358 medlemmer fordelt på 225 i
gymnastik og 133 i håndbold.
I dag har vi igen overskud på regnskabet. Vi har dog en lille udfordring omkring
“penge i kassen” fra vi udbetaler omkostningsgodtgørelse til vi modtager tilskud fra
Holbæk kommune. Dette skyldes at Holbæk kommune sidste år flyttede udbetaling fra
februar til maj. Vi har derfor en udfordring i den kommende sæson, at få sikret pengekassen gennem hele sæsonen.
Vi ønsker fortsat at udvikle KGF Vipperød, så vi kan imødekomme nye behov fra vores nuværende og nye medlemmer. Og vi er allerede i gang, for i år har vi tilbud til alle
i Vipperød om at dyrke Gross Gym eller Håndbold fitness, hvor begge er hold uden tilmelding, men betaling ved deltagelse, derfor tilbyder vi også betaling via Mobile pay
og Swipp.
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Men dette kan vi kun løfte ved hjælp af frivillighed - så derfor arbejder bestyrelsen
hele tiden med nye måder at skabe frivillighed så det ikke ender med at være Tordenskjold soldater som driver KGF Vipperød.
Heldigvis har vi allerede rigtig mange engagerede og dygtige frivillige, om det være
sig trænere, instruktører, hjælpetrænere/instruktører, holdledere, aktive gymnaster og
håndboldspillere, forældre samt 2 udvalg som står klar når det gælder.
Så lad mig benytte lejligheden i dag til at sige en stor tak for indsatsen i den forgangne
sæson - I er alle et vigtigt aktiv i KGF Vipperød.
Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Regnskabet udviser et samlet overskud på 43.053 kr. hvilket er tilfredsstillende, efter 3
år med underskud.
Bestyrelsen gav udtryk for at man ønsker at igangsætte forskellige tiltag. Der skal
større fokus på at skaffe sponsorer og man vil søge tilskud hos forskellige fonde.
Regnskabet blev godkendt.
4. Beretning fra udvalgene.
a) Håndbold v/ Anne-Dorthe Pedersen
Så er håndboldafdelingens vel nok bedste sæson overstået. I hvert fald når vi kigger på
medlemstallet og resultaterne gennem sæsonen. En sæson med stor medlems fremgang. Vi har igen formået at få mange nye spillere på stort set alle hold.
U6+U8 har været til stævner i løbet af året. Stævner som er gået rigtig godt. Mange af
U8 spillerne er klar til at rykke op, og spille på stor bane efter sommerferie. Stor opbakning til træning.
U10 piger og drenge har været tilmeldt HRØ turneringen og det er gået lidt op og ned.
Men de går på banen for at vinde hver gang. Stor opbakning til træning.
U12 piger har ligeledes klaret sig godt i turneringen. De spiller god håndbold og der er
ligeledes stor opbakning til træningen.
U14 drenge er det hold, som har hængt lidt i bremsen igennem sæsonen. Et par gange
undervejs, har Tommy ikke haft spillere til et hold og derfor meldt afbud dagen før til
kampene. Det kan skyldes at mange af de drenge også spiller fodbold. Vi håber, at der
i den kommende sæson vil komme nye til, så holdet ikke bliver sårbart.
DS1 har igen i år, været det mest vindende hold gennem hele sæsonen. De blev nummer to i serie 1 – vel og mærke som ny-oprykkere. Fantastisk flot. Når man kigger på
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alle de skader der har været igennem sæsonen, er det endnu mere fantastiks, at de ender som nummer to. Vi valgte, at give opryknings kampene videre til Ishøj som blev
nummer tre, af flere forskellige årsager.
Jeg er ikke i tvivl om, at holdet kunne begå sig i kvalifikations rækken, hvis alle mand
havde været til rådighed. Der har været god opbakning til træningen!
Efter turneringsstart var der brug for endnu et DS hold. De blev tilmeldt i serie 4 og
strøg til tops med det samme. De skulle endda ud og spille om SM, hvor de desværre
tabte finalen med et enkelt mål.
HS har også været et rimeligt stabilt hold i år. De har været lidt flere træning. De har i
år spillet i serie 2. Turneringen er forløbet over al forventning, dog kunne vi godt ønske os lidt flere til træning.
OG er også et rigtig stabilt hold. De træner IKKE og de vinder heller ikke ret mange
kampe – før jul. Efter jul er vi placeret i den laveste OG række, og vi formåede på et
tidspunkt at ligge nummer 1.
Den 18. april havde vi vores afslutningsstævne. For andet år i træk. Det var lidt op af
bakke i år. Men vi kom over de forskellige ”bump” på vejen, og det gik over al forventning – både med afholdelse af stævnet og den efterfølgende afslutningsfest. Vi
evaluere på det, og finder herefter ud af, om det skal være en fast tradition.
Vi har dog et par store udfordringer i den kommende sæson. Haltider til alle hold – vi
får jo 2 hold mere i den kommende sæson. Mon ikke vi får de haltider som vi har ønsket.
Søren Cebula har igangsat et projekt med Kildevangens skole om samarbejde mellem
skole og forening. Det betyder, at der i en længere periode bliver sat håndbold på skoleskemaet. For os vil det forhåbentlig betyde flere spillere til klubben.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, udvalget, trænere, hjælpetrænere og ikke mindst de
frivillige dommere samt forældre, for det store stykke arbejde de har lagt i klubben.
Uden deres hjælp ville det ikke fungere så godt som det gør i dag. Vi skal fortsat have
frivillige hænder, så vi også kan få gang i diverse udvalg i 2015.
b) Gymnastik v/Morten Brandt
Den forgangne sæson har endnu en gang været rigtig god for gymnastikken, dog med
væsentlige udfordringer for enkelte hold.
Der har været en høj tilmelding på alle hold, og vi har haft i alt 225 tilmeldte. Da jeg
ikke selv kunne deltage i dag, og af hensyn til oplæseren, vil jeg ikke gå i detaljer med
alle hold.
Vi har haft udfordringer på tumlingeholdet og på ældreidræt.
Vi startede tumlingeholdet med Marianne Beyer fra udvalget som instruktør. Dette
skulle være en midlertidig løsning, med det mål at finde en instruktør. Vi fandt en in-
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struktør til holdet, men det viste sig ikke at være en holdbar løsning. Derfor havde Marianne mange vikar-onsdage, og endte med at være instruktør for holdet den sidste del
af sæsonen.
Med den erfaring i bagagen, kommer vi til at arbejde anderledes med opstart fremover.
Vi kunne desværre ikke få formiddagstid i hallen til ældreidræt. Holdet startede derfor
i Lersø centeret, hvilket ikke er en optimal location. Vi blev tilbudt tid i hallen i en begrænset periode, men holdet takkede nej, og fortsatte i Lersø centeret hele sæsonen.
Det vil ikke være en løsning fremover.
Vi har haft en stor tilgang på spilopperne i denne sæson. Holdet har haft 30 tilmeldte.
Det har til tider vist sig at være for mange børn på et hold. Derudover gør aldersfordeling på holdet, at der er stor forskel på hvilket niveau børnene har.
Anita har valgt, at dette var hendes sidste sæson som instruktør på minispring holdet.
Af disse grunde kommer vi til at arbejde med en ændring af hold og alderssammensætning frem mod næste sæson.
Vi har også haft en stor tilgang på vores voksenhold. Vi har i løbet af foråret forsøgt
med crossgym. Det har foregået uden tilmelding og med betaling for hver gang. Det
har været en succes med 20-25 deltagere pr. gang.
Efter min første sæson som formand, ser jeg frem til at få nedsat det fremtidige udvalg,
og komme i gang med at arbejde med næste sæson.
Begge beretninger blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring (bilag)
Enstemmigt vedtaget
6. Valg.
a) Kassereren på valg – Mette modtager genvalg
b) Valg af udvalgsformænd - ikke på valg
c) Valg af udvalgsmedlemmer:
Gymnastik – Pia Blomsterberg på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede
Malene Lysgaard-Hansen, som blev valgt.
Håndbold – Malene modtager genvalg
d) Valg af suppleanter
Jette Von Omanski
Jeanette Greve – på valg, genvalgt
e) Valg af revisor
Jette Von Osmanski – på valg, genvalgt
Bitten Hartmann
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7. Eventuelt

Herefter takkede Jette for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet.

____________________
Morten Brandt

____________________
Pia Blomsterberg

____________________
Anne-Dorthe Pedersen

____________________
Mette Cords

____________________
Malene Holm Pedersen

____________________
Marianne Beyer

____________________
Charlotte Olsen

