
Referat fra generalforsamling i VBK d. 24/8 2021 
Allan byder velkommen og vi starter med en sandwich  

 

Brian takker for fint fremmøde 

 

1 

Kristian Bonde vælges til dirigent. 

Han sikrer sig at general forsamlingen er lovligt indvarslet og kan gennemføres. 

 

2 

Dorte Skov Hansen vælges til referent  

 

3 

Formandens beretning godkendes. 

Claus Bo vil gerne høre mere om Conventus. Derom senere 

Mogens Bygebjerg takker formanden for det store arbejde, han har ydet, på trods af alvorligt 

sygdomsforløb 

4 

Vi har et pænt overskud på 21889,73kr.  

Vi har brugt en udefra kommende revisor. 

Vi har fået en revisor påtegning ang udbetaling af honorar til trænere. Det skal hedde godtgørelse til 

udstyr og det er der rettet op på. 

Der spørges ind til boldregnskab, og det er ikke eksisterende, men en ting som bestyrelsen vil arbejde på 

at få sat i værk.  

Næste års kontingent vil være halveret for sidste års medlemmer pga Corona 

Dirigenten takker for gennemgang og regnskabet godkendes 

 

5 

Ingen indkomne forslag 

 

6 

Valg af bestyrelse 

 

Mogens Bygebjerg er genvalgt 

Kim L. Christensen er valgt 

 

 

Valg af suppleant  

 

Per Joakim  

Morten B. Andersen 

vælges 

 



7 

Nye vedtægter 

De gamle paragraffer er fra 1987, indholdet er fint, men vi er blevet anbefalet at omskrive dem efter DGIs 

skabelon 

De nye vedtægter gennemgås 

Vedtægterne godkendes og træder i kraft d. 24/8 2021 kl 23.59 

 

8 

Orientering om Conventus 

Vi har behov for et system, hvor vi kan registere medlemmer og have alle vores arbejdsopgaver, referater, 

årshjul o.l. liggende. Ligeledes kan man booke sin bane og betale klubben via systemet. 

Bestyrelsen besluttede i januar, at det skulle være Conventus . Det har været en tung proces, men når det 

kommer til at fungere, skulle det lette bestyrelsens arbejde væsentligt 

På sigt vil det blive baneformænd/ kvinder der betaler for banen, og derefter ordner man det finansielle 

indbyrdes 

 

9 

Evt 

Gulvet i hallen er lovet færdigt til 1/9, hvor der er holdstart 

 

Vi mangler en træner til ungdom. Der er sikret en midlertidig løsning, men vi søger med lys og lygte 

 

Der savnes forslag til nye aktiviteter. Økonomien er god, så der er muligheder 

 

Der diskuteres om man kan ændre start/slut sæson 

 

Betaling torsdag kan ske med mobil pay og kontanter 

 

Dirigenten takker for god ro og orden 


