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Referat fra den ordinære generalforsamling i Syddansk Idrætsklub Viking 

Lørdag d. 23. marts 2019 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt og konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig 

varslet. 

 

b. Referent 

Tine Lind blev valgt 

 

c. To stemmetællere 

Daniel Ovesen og Laurids Christiansen stillede op. 

 

2. Optælling af medlemmer 

Der var 31 medlemmer og 30 gæster til stede.  

 

3. Bestyrelsens årsberetning for den forløbne år 

Formanden fremlagde årsberetningen.  

Et medlem foreslår, at hver afdeling i deres årsberetning skriver lidt om, hvilke 

arrangementer afdelingen har for det nye år. Svaret hertil er, at det kommer til at fylde 

meget i årsberetningerne, så er det bedre, at alle afdelinger bruger hjemmesiden.  

 

Årets priser: 

 

Årets præsentation gik til kvinde håndboldlandsholdsspillere. Rikke Hansen modtog prisen 

på vegne af spillerne.  

Årets fund gik til Adam Al-Serjawi, fodboldspiller.  

Årets leder gik til Emil Trillingsgaard Andersen.  

Årets kammerat gik til Patrick M. Mikkelsen.  

Kæmpe stort tillykke til alle! 

 

Bestyrelsen præsenterede herefter en medlemspakke mht. sportstøj med klubbens logo. 

Der er aftalt samarbejde med SportDirect i Skjern, medlemmerne får log in til hjemmesiden 

og kan selv bestille og betale. Der er forskellige former for sportstøj, som man kan bestille. 

Flere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

4. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 

Kassereren fremlagde årsregnskabet og gjorde forsamlingen opmærksom på, at 

rejseomkostningerne har været meget store i 2018, dette har gjort at bestyrelsen har 
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strammet op på udbetaling af rejseomkostninger og besluttet, at man får rejseudgifterne 

dækket hvis man skal til DM eller til specielle arrangementer. Man får ikke længere 

rejseudgifterne dækket til træning.  

Der er et minus på 11.635,57 kr., en del ligger i tilgodehavende for investeringer i tøj og 

lager.  

Golf afdelingen og gokart afdelingen har fået meget i rejseomkostninger.  

Sportsfiskerne har ikke været ude med VUF poser i 2018.  

Outdoor har fået sponsorat og derfor dobbelt op på egenkapital.  

Breddeidræt er inkl. volleyball, det blev besluttet ved generalforsamlingen i 2018.  

Spørgsmål fra forsamlingen: 

Rejseomkostninger; er det kun i Danmark, man får det dækket? Svaret hertil er ja.  

Et medlem synes, det er mange penge som klubben har brugt i 2018 på rejseomkostninger 

og opfordrer bestyrelsen til at spare på rejseomkostningerne. Bestyrelsen er enig og  

gør opmærksom på, at når klubben søger om §44 hos Parasport (tidligere DHIF), så er 

klubben forpligtet til at dække 100%. Hvis klubben får 25% dækket af §44, skal klubben selv 

dække de sidste 75%. Klubben dækker også bestyrelsens rejseudgifter til møder mm.  

Tilskuddet fra §44 er faldet meget i 2018, derfor påvirker det klubbens økonomi. 

DDIs (Dansk Døve-Idrætsforbund) repræsentant bekræfter, at tilskuddet fra §44 falder og 

det rammer alle klubber. Ros til Viking for at være opmærksomme på det og stramme op. 

Hvis klubben fortsætter med at dække 100%, så falder egenkapitalen meget. 

Klubben har fået større aktivitetstilskud i 2018 på grund af flere unge medlemmer, men 

tilskuddet falder i 2019, da de unge bliver ældre.  

VUF poser 2018 gik til hovedafdelingen og fodboldafdelingen.  

Tilskud fra Parasport 5000 kr. mindre i 2018.  

Bonaventura har støttet med 5000 kr. til tøjprojektet. Det medførte et spørgsmål fra 

forsamlingen om Bonaventura ikke er nedlagt? Bestyrelsen forklarer, at der burde stå 

Bonaventura Fond, for det er fonden der har bevilget 5000 kr. 

Bøde fra DDI på grund af, at kassereren glemte at betale i tide.  

Udgifter til møde og repræsentationer er steget, da der blev valgt 9 personer ved sidste 

generalforsamling.  

Et spørgsmål fra forsamlingen; DDI andele som indtægt? Det er revisoren der ønsker, det 

skal stilles op sådan; at hovedafdelingen tjener 10 kr. pr. medlem og herefter betales de 10 

kr. til DDI.  

VIR; 300 kr. en fast pris for at låne hal til træning. Ellers koster det 225 kr. pr. time, klubben 

kan få tilskud på 75 kr. 

Forslag om, at bestyrelsen bør lave mere specifikt regnskab over kontorartikler. Der står, 

der er brugt omkring 26.000 kr. på kontorartikler, men bestyrelsen fortæller, at det er 

investeringer i tøj projektet, der gør at tallet er så højt, men det kan medlemmerne ikke 

gennemskue, når der står kontor artikler. Det burde være for sig selv. Bestyrelsen tager det 

til efterretning.  

Et medlem mener, at klubbens lave kontingenter gør, at økonomien ikke hænger helt 

sammen med de øgede transportudgifter. Hatten af for bestyrelsen og dens arbejde. 
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Et medlem undrer sig over, at sportsfiskere skal betale DDI andel? Svaret hertil, at det er 

DDI, der kræver andel fra alle sportsgrene i klubben.  

Et medlem ønsker, at der ved hver afdeling bliver noteret, hvor mange medlemmer der er i 

afdelingen. Bestyrelsen tager det til efterretning.  

Spørgsmål fra forsamlingen; rejseomkostninger – er det samme sats 1,50 kr. til 

bestyrelsesmedlemmer og til sportsudøvere? Svaret hertil er, at det er ens. Og det er 

Parasport, der har fastsat den mindste pris til 1,50 kr. 

Spørgsmål om Outdoor, hvad dækker den afdeling? Den dækker X-terra, triatlon, MTB, 

cykling, orientering og løb.  

E-sport afdeling har en egenkapital på 532 kr., hvad gør bestyrelsen med de penge, når der 

ikke er aktivitet i den afdeling? Bestyrelsen svarer, at første års kontingent er gratis og 

afdelingen har 4 medlemmer pt. Medlemmerne skal betale kontingent fra 2020 og til den 

tid må bestyrelsen se på, hvad der skal ske med afdelingen, hvis der ikke er medlemmer af 

den. Har bestyrelsen visioner omkring E-sport afdelingen? Bestyrelsen samarbejder pt. 

med 3 forskellige steder; bl.a. Campus Vejle og har idéer til afdelingen.  

Bestyrelsen retter en stor tak til DDI for støtte i forbindelse med U21 DCL i Gøteborg. 

Viking vil sende et hold til U21 DCL i år, hvis pengene er til det. Deltagernes egenbetaling 

skal sættes op, da det er en dyr turnering. Bestyrelsen vil i gang med at søge penge til 

arrangementet. Der er dog 3-4 spillere fra U21 DCL i Gøteborg, der stadig ikke har betalt 

deltagerbetalingen på 1000 kr.  

KL Coachin støtte, er det til U21? Nej, det er til fodbold afdelingen.  

Breddeidræts afdelingen; bestyrelsen arbejder på at minimere det negative egenkapital i 

afdelingen. Et medlem undrer sig over, hvordan rejseomkostningerne kan være så høj i 

afdelingen, når der ikke sker noget i afdelingen. Svaret er, at der har været en 

arbejdsgruppe i forbindelse med Volleyball stævne i november 2018 og der har været 

træning op til det stævne.  

Et medlem foreslår, at Viking arbejder på at skaffe økonomisk støtte til alle afdelinger 

generelt og ikke kun fokusere på enkelte afdelinger med negativ egenkapital.  

Bestyrelsen kan søge hos DDI (Oticonfonden), men det er DDI, der vurderer om klubben 

kan få støtte. 

Gokart; et medlem undrer sig over, at Viking planlægger en gokart stævne, når afdelingen 

har negativ egenkapital. Bestyrelsen tager det til efterretning og forklarer, at det er 

rejseomkostningerne, der har gjort at gokart afdelingen har negativ egenkapital, fordi 

klubben er forpligtet til at dække 100%.  

Et medlem opfordrer bestyrelsen til at lave budget, det er et rigtigt godt arbejdsredskab at 

pejle sig efter og giver mere økonomisk overblik både for bestyrelsen og for 

medlemmerne. Bestyrelsen tager det til efterretning.  

DDIs repræsentant udtrykker bekymring for, at klubbens egenkapital er reduceret 

voldsomt i 2018. Økonomi hænger sammen med aktiviteter, opfordring om at lave budget 

og hold øje med økonomien.  

Regnskabet blev herefter godkendt med flertal, 1 medlem stemte imod. 
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5. Fastsættelse af kontingent 

Sportsfiskere har ønsket at bevare kontingentet på 125 kr. Et spørgsmål; sportsfiskere 

bestemmer selv deres kontingent? Hvad med resten af sportsgrene, bliver de også spurgt? 

Svaret hertil er, at sportsfiskere kører selv, de har egen leder og afholder årsmøder. De 

andre afdelinger i klubben har ingen leder, det er bestyrelsen der varetager opgaverne. 

Sportsfiskere gør opmærksom på, at det er medlemmerne til årsmøde december 2018 som 

har besluttet, at kontingentet skal bevares på 125 kr. 

Futsal; et medlem mener, at kontingent stigning ikke løser de økonomiske udfordringer. 

Opfordring om, at bestyrelsen skal spare og man ønsker træning hver fredag og ikke hver 

anden fredag. Bestyrelsen forklarer, at der ikke er tilslutning nok til fredags træning hver 

fredag, derfor har bestyrelsen besluttet at det kun er hver anden fredag. Viking får en 

bøde, hvis ikke hallen bliver brugt som booket.  

Fodbold & futsal; et medlem foreslår kontingent stigning på 100 kr. udover bestyrelsens 

forslag på 400 kr., således det koster 500 kr.  

Gokart; et medlem mener, at gokart kontingentet skal være på 600 kr. og ikke 500 kr., som 

bestyrelsen foreslår. Forsamlingen bakker op om dette.  

Breddeidræt, der er et ønske om kontingentet skal stige med 50 kr. til 250 kr. 

Outdoor, et medlem spørger hvorfor afdelingens kontingent skal fordobles fra 200 kr. til 

400 kr.? Bestyrelsen forklarer, at der er flere sportsgrene i den afdeling og der kommer 

flere tilbud i løbet af 2019, selvom kontingent satserne først er fra 2020.  

Forslag om 300 kr. til Outdoor afdelingen.  

  

Afstemning om kontingent satser og vedtaget disse satser: 

 

Idrætsgren 2019 2020 

Sportsfiskere 125 kr. 125 kr. 

Bowling 500 kr. 500 kr. 

Golf 250 kr. 500 kr. 

Fodbold 300 kr. 300 kr. 

Futsal 200 kr. 300 kr. 

Fodbold og futsal (fælles 
kontingent) 

350 kr. 500 kr. 

Gokart 300 kr. 600 kr. 

Håndbold 200 kr. 300 kr. 

Breddeidræt 200 kr. 250 kr. 

Outdoor 200 kr. 400 kr. 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen ønsker ændringer til vedtægterne: 

 

1.4. Klubben er medlem af følgende: 

Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) 
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Parasport Danmark (Para) 

Ellers sørger bestyrelsen for medlemskab af andre organisationer/forbund. 

 

10.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

b. Referent 

c. 2 stemmetællere 

2. Optælling af medlemmerne 

3. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år 

4. Årets priser 

5. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse 3 eller 5: 

a. Formand (hvert år) 

b. Næstformand (ulige år) 

c. Kasserer (lige år) 

d. 1. hovedbestyrelsesmedlem (ulige år) 

e. 2. hovedbestyrelsesmedlem (lige år) 

f. 1-2 suppleant(er) (hvert år) 

9. Valg af 2 medlemmer til valgkomitéen (ulige og lige år) 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år) 

 

Spørgsmål; hvad hvis bestyrelsen ønsker 3 bestyrelsesmedlemmer, men forsamlingen 

ønsker 5? Generalforsamlingen er højeste myndighed og det er forsamlingen, der 

bestemmer. 

 

13.1. Klubben ledes af en hovedbestyrelse bestående af en formand, en næstformand og en 

kasserer og /eller to hovedbestyrelsesmedlemmer. 

 

Vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget.  

 

7. Valg af bestyrelse 3/5 

a. Formand (hvert år) 

Emil Trillingsgaard Andersen genopstiller og motiverer sin opstilling med, at han har 

ledet Viking i nogle år og han synes, at han gør det godt og det vil han gerne fortsætte 

med. Økonomisk er klubben nødt til at spare en del og der vil han gerne være med til at 

stramme op for økonomien. Emil blev valgt. 

 

 

b. Næstformand (ulige år) 
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Bestyrelsen foreslår Patrick M. Mikkelsen som næstformand. Patrick motiverer sin 

opstilling med, at han har erfaring fra Midtjysk Døveforening som næstformand og han 

gerne vil arbejde med, at klubben får en sund økonomi. Patrick blev valgt. 

 

c. Kasserer (lige år) 

Bestyrelsen foreslår Lars Ulriksen som kasserer. Lars motiverer sin opstilling med, at 

han har været nysgerrig på kasserer arbejdet det sidste års tid, han har deltaget i DD3 

campus´ kassererarbejde oplæg. Han har hjulpet klubben med at opkræve kontingent 

fra skyldnere og klubben har kun 1 skyldner pt. Han vil arbejde på, at klubben får en 

sund økonomi og stramme op på flere områder. Lars blev valgt. 

 

d. 1. hovedbestyrelsesmedlem (ulige år) 

Der var 4, der ville stille op som hovedbestyrelsesmedlem, hvilket medførte en 

afstemning.  

Jesper Brenner motiverer sin opstilling med, at han har hjertet med i det, han har 

siddet som suppleant og vil gerne være med til at stramme op med økonomien og være 

en del af Viking. 

Marc Skou motiverer sin opstilling med, at han har nogle projekter i Viking, som han 

gerne vil færdiggøre; projekter med DDI, Decibel og Vejle kommune. Han mener, at 

økonomien skal være fokuspunkt for bestyrelsen.  

Patrizia Stabel motiverer sin opstilling med, at hun gerne vil have hjemmesiden som 

fokuspunkt; hun synes, at den trænger til at være en aktiv side for Viking. Hun vil gerne 

være en del af bestyrelsen og hjælpe der, hvor hun kan. Brænder for at være mere 

aktiv indenfor sporten.  

Emilo Christensen motiverer sin opstilling med, at han har erfaring fra Tegnbølgen. Han 

er pt. på Frontrunners, lærer en del om organisationsarbejde og vil gerne videregive sin 

viden derfra til klubben. Han har idéer til løsninger mht. økonomien. Han er spændt på, 

hvad Viking kan give ham og omvendt.  

 

Afstemning: 

Jesper Brenner = 10 stemmer 

Marc Skou = 16 stemmer 

Patrizia Stabel = 13 stemmer 

Emilo Christensen = 11 stemmer  

2 blanke stemmer. 

 

Marc Skou er valgt som 1. hovedbestyrelsesmedlem. Patrizia Stabel er valgt som 2. 

hovedbestyrelsesmedlem.  

 

e. 2. hovedbestyrelsesmedlem (lige år) 

Patrizia Stabel valgt efter valgkamp.  
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f. 1-2 suppleanter (hvert år) 

 

Jesper Brenner og Emilo Christensen stiller op til suppleant posterne. Frederik R. 

Rasmussen stiller også op til suppleant posten og motiverer sin opstilling med, at han 

gerne vil være suppleant, fordi han mener det er et godt sted at starte i Viking. Han 

studerer erhvervsøkonomi og vil kunne bidrage en del til økonomien, der skal 

strammes op på. Han brænder for sporten og vil gerne kunne bidrage indenfor Viking. 

 

Afstemning: 

Jesper Brenner = 11 stemmer 

Emilo Christensen = 15 stemmer 

Frederik R. Rasmussen = 25 stemmer 

1 blank stemme 

 

Frederik R. Rasmussen og Emilo Christensen er valgt som suppleanter. 

 

8. Valg af to medlemmer til valgkomitéen (ulige år og lige år) 

Bestyrelsen har ikke været tilfreds med de to medlemmer i valgkomitéen 2018 og 

opfordrer derfor til, at der skal findes to nye medlemmer.  

Begge medlemmer af valgkomitéen er overraskede over bestyrelsens udmelding og mener, 

at der er blevet gjort en del arbejde, men kommunikationen mellem komitéen og et 

bestyrelsesmedlem ødelagde samarbejdet. Begge ønsker ikke at genopstille.  

Flere medlemmer blev nævnt; alle takkede nej tak.  

Mathias Guldberg (ulige år) og Thomas Christensen (lige år) stillede op. 

 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (hvert år) 

Klubbens revisor Kent Pedersen har afleveret en fuldmagt, hvor han ønsker at genopstille. 

Han blev valgt.  

Ingen stillede op som revisor suppleant, hvor efter denne post er vakant. Dirigenten 

foreslår bestyrelsen at overveje, om revisor suppleanten skal fjernes fra dagsorden til 

næste års generalforsamling (vedtægtsændring).  

 

 

Dato:     Dato: 24.03.2019 

 

 

Daniel Vest     Tine Lind 

Dirigent     Referent 

24.03.2019


