Referat af Vidar Atletiks ordinære Generalforsamling
Torsdag d. 8. marts 2012 kl. 19.00
i klubhuset på Sønderborg Stadion
Antal stemmeberettigede deltagere: 12.

1. Valg af dirigent
Mathias Madsen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.
2. Valg af referent
Henrik Cornelius valgt.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Hele beretningen vedlagt som bilag 1.
Vidar Atletik har pt. 41 atleter, 17 stavgængere og 4 racerunnere medlemmer.
Der er afholdt DAF 4-kamp, nålestævner og børnemesterskaber på Sønderborg Stadion. Vellykkede
arrangementer, hvor el-tidsanlægget, der er brudt endegyldigt sammen, dog har voldt nogle problemer.
Chiptid til Sønderborg Halvmarathon sparede megen tid i afviklingen, og merudgiften blev dækket af
forhøjet løbsgebyr.
Møde med DHIF hvor Vidar Atletik fik en aftale om forvaltningen af Racerunnings økonomi på plads.
Ingen aktiv sommerferie i det forgangne år, til gengæld afvikledes aktivstafetten.
Aflønning af ungdomstrænere hjalp på antallet af trænere i sommersæsonen. Der har dog kun været to
trænere til indendørssæsonen. Forhåbentlig indeholder næste indendørssæson to ugentlige træningsdage.
Problemer med hjemmesiden, herunder manglende opdateringer, tekniske problemer og manglende
funktionalitet til database for bl.a. personlige rekorder.
Vidar havde igen nogle med til den årlige hædring af Byens mestre.
Forsamlingen noterede at der også var afholdt DAF regionsmesterskab.
4. a. kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Vedlagt som bilag 2.
Trods færre indtægtsgivende aktiviteter balancerer regnskabet fint, takket være tilsvarende nedgang i faste
udgifter. Kontingentindtægterne er faldende pga. medlemstilbagegang.
Forsamlingen spørger til aflønning af trænere. 3-4 ungdomstrænere har modtaget hver 250 kr pr måned, og
det har været et godt supplement til den faste trænerstab. Diskussion om nytteværdien: Det har på den ene
side været en stor aflastning og ungdomstrænerne er flittige, men følger dog ikke atleterne i udvikling og til
stævner, så det bør ses som supplement. Erik foreslår at ungdomstrænerne lønnes særskilt for at tage med til
stævner også. Generelt er erfaringerne med ungdomstrænerne rigtigt gode.
Racerunnernes økonomi vil fremadrettet blive integreret i Vidars ditto og Racerunnings aktiver indgår derfor
allerede i nærværende regnskab.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
b. kassereren fremlægger budget for det følgende år
Vedlagt som bilag 2.
Budgettet opererer med et underskud på 50.000 kr som skal dække en eventuel egenfinanciering af nyt
eltidsanlæg. Forsamlingen kom med positive tilkendegivelser og ønskede bestyrelsen held og lykke med
ansøgning om midler til samme.
c. formanden fremlægger bestyrelsens forretningsorden/arbejdsplan for det kommende år
Vedlagt som bilag 3.
Formanden uddyber enkelte punkter på listen, herunder overvejelser om ny rute til Sønderborg
Halvmarathon med mulighed for løb i Sønderskoven.

Forsamlingen spurgte til hvorvidt der tænkes på kortere kurser til hjælpere. Bestyrelsen vil arbejde for
sådanne kurser, som er underforstået punkterne "engagering af forældre" og "Kurser (helst for alle....)".
Prioritering af de forskellige fokuspunkter foretages løbende, det er dog gennemgående betingelserne
omkring træningen der har højeste prioritet.
5. Behandling af indkomne forslag (forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest 1. marts)
Forslag til vedtægtsændringer vedlagt som bilag 4. Forslaget indebærer delændringer af §8 pga. et ønske om
at vende tilbage til direkte valg til formands- og kassererpost. - Debat om fordele og ulemper ved dette.
For den foreslåede vedtægtsændring stemte 10; 1 deltager stemte imod og 1 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev dermed vedtaget.
Ændringerne træder straks i kraft og bestyrelsen træder på den baggrund tilbage.
Generalforsamlingen fortsætter jvf. de ny vedtægter, dvs. at følgende dagsordenspunkter udgår og erstattes af
de vedtagne nye formuleringer for pkt. 6-11:
6. Valg til bestyrelsen (3 lige + 3 ulige år) (Henrik og Katrin modtager ikke genvalg, Christina modtager
genvalg)
7. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
8. Valg af 2 revisorer (1 lige + 1 ulige år)
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Hidtidigt dagsordenspunkt nr. 10 omnummereres til 12.
En konsekvens af vedtagelsen er bortfald af 1. sætning i vedtægternes §10 (”Bestyrelsen konstituerer …”)
6. Valg af formand (lige år)
Anni Trier valgt.
7. Valg af kasserer (ulige år)
Claus Clausen valgt (for et år).
8. Valg af bestyrelsesmedlem (1 lige år – 2 ulige år)
Carsten Lund valgt (for to år).
Arne Simonsen og Poul Ennemark valgt (for et år).
9. Valg af revisor (1 lige år - 1 ulige år)
Erik Hørlyck valgt.
10. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
Finn Jørgensen valgt.
11. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Mathias Madsen valgt.
12. Eventuelt
Forsamlingen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og ydet indsats.
Afgående formand Arne Simonsen fik også tak og roser med på vejen.
Tiltrædende formand Anni Trier glædede sig til det kommende samarbejde i bestyrelsen, og over at
Racerunning nu også er repræsenteret, og takkede dirigent og forsamling for god ro og orden.

Sønderborg, den 10. marts 2012.
Referent
Henrik Cornelius

Dirigent
Mathias Madsen

