Når 84% børn og unge samt motionister
skal betale for 16% seniorer
DET ER DET VI SKAL STEMME OM!
Det er med stor skuffelse, at vi her på hjemmesiden skal læse en så manipulerende og direkte
usandfærdig beskrivelse af, hvad der sker i bestyrelsen.
Først må vi gøre opmærksom på, at de 4, der er stillet mistillidsvotum til, ikke har forholdt sig rolige
men gjort alt, hvad de kan for at modarbejde, at medlemmerne kan møde talstærkt op til den
ekstra ordinære generalforsamling:
- Ved i første omgang ikke at acceptere indsamlingen af underskrifter
- Ved at lave en stram tidsbegrænsning ved tilmelding
- Ved at gøre indkaldelsen så usynlig som mulig og med link, der ikke virker
- Ved at trække den ekstra ordinære generalforsamling væk fra Vonsild
- Ved at lave tilmeldingsbegrænsning - som dog blev ophævet efter anvisning fra DGI
- Ved ikke at følge vedtægterne og vedhæfte dagsorden før få dage inden tidsfristen for
tilmelding
Dette er blot nogle af de mange tiltag, som har til formål at amputere den ekstra ordinære
generalforsamlig, så meget som muligt.
Den tidligere bestyrelse beskyldes for at have siddet i et ”udviklingsvakuum”, hvilket dog ikke er
tilfældet. I de senere år er der investeret i fugtskab, som giver mulighed for køb af billige bolde,
boldkanon, 3 x klubtøj til medlemmerne, der er sørget for sponsorater på over 76.000 kr., og sidst
men ikke mindst er der kommet en seniorafdeling!
Der lægges op til, at ”de fire” ønsker en ”ny æra” til glæde for alle, men der er udelukkende tale
om væsentlige forbedringer for seniorer og væsentlige omkostninger for motionisterne. Se mere
om dette nedenfor under ”budgettet”.
Det er IKKE en mindre udskiftning der sker på generalforsamlingen først på året, da det ender
med 4 mod 1 til seniorerne, som dermed kan bestemme og styre alt i deres retning.
Der er derfor nødvendigt, at vedtægterne redigeres, så dette ikke sker igen og så de samtidig
også kan blive mere tidssvarende. Da klubben består af 3 ben – børn/unge (ca. 25 pers.),
motionister (ca. 115 pers.) og seniorer (ca. 25 pers.) bør bestyrelsessammensætningen så vidt
muligt være tilsvarende fordelt.
Vores populære stævne VUMS ligger under VBK, og kører IKKE på underskud. Den omtalte vin
er både til alle deltagere, til lodtrækning samt 2 flasker til hver af arrangørerne. Overskydende
flasker gemmes til julestævnet.

At få lavet en forretningsorden er der blevet taget positivt imod rundt om bordet men det er
indholdet, der er uenighed om. Dette bl.a. fordi der i det første oplæg foreslås overskudsdeling
på op til 30 % !
Ligeså er der enighed om at få lavet budgetter, med igen er det indholdet, der er uenighed om.
Det foreslåede budget til næste år lægger op til et underskud for seniorer på 16.000 kr. – bl.a.
fordi der ønskes gratis bolde for 30.000 kr.
Budgettet lægger også op til et overskud for motionister på 46.000 kr. ved bl.a. at øge
kontingentet med 29.9 % i løbet af de næste 2 år.
Omtalte budget vil kunne ses på den ekstra ordinære generalforsamling.
Det er helt bevidst, at der ikke er stilet efter et stort overskud de senere år, da der i stedet har
været fokus på udvikling og investering i klubben som ovenfor beskrevet. Desuden er
egenkapitalen i forvejen så stor, at vi ikke nødvendigvis skal have et endnu større overskud.
Ja, en enig bestyrelse har besluttet, at der er et årligt socialt arrangement. Der har i gennemsnit
været brugt 5.800 kr. på dette og på erkendtligheder.
Det har fra de nye bestyrelsesmedlemmer flere gange været på tale, at ”det kan blive
nødvendigt at inddrage banetider, hvis der kommer flere seniorer”. Dette er dog ikke nedfældet i
referater, men der er ind til videre nedfældet i oplægget til de nye vedtægter, at ”Bestyrelsen har
ret til at aflyse planmæssigt spil på banerne” – dette til turneringer og andre arrangementer.
Angående køb af bolde er det meningen, at motionister skal bestille dem en uge før – eller ”købe
dem nede i byen”, som det er blevet omtalt åbenlyst i hallen. Der er også drøftet, om motionister
i det hele taget skulle have muligheden for at købe bolde i klubben.
Vi håber på et talrigt fremmøde på den ekstra ordinære generalforsamling den 28.10, så vi –
hvis det ønskes – kan få gjort op med den uheldige udvikling der sker for VBK, hvor demokrati
og balance er blevet sat helt ud af spil.
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