
Referat fra den ordinære generalforsamling i Idrætsklub Viking lørdag d. 
20. marts 2021 

 
 
Formanden byder velkommen og informerer om de tekniske detaljer ved en online generalforsamling 
Der holdes et minuts stilhed for medlem Tommy Andersen der gik bort i 2020 med håbet om at han og hans 
indsats for Viking vil blive husket fremover. 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af:   
a. Dirigent   
Bestyrelsen foreslår Andre Kobberholm - Enstemmig valgt 
Generalforsamlingen skal indkaldes lovligt, vedtægterne har ikke et punkt om digitalt, men grundet Corona er 
dette anbefalingen fra de større organisationer. Der er indkaldt præcis 1 måned før - 20. februar så alt er foregået 
rettidigt 
33 tilmeldte, men lige pt under, 3 gæster inkl Andre og 2 andre. 
 
b. Referent   
Kasper Sangill og Margit Brandt 
21 af 27 tillykke med valget 
 
c. 2 stemmetællere   
Normalt vælges der to, det er ikke en mulighed her elektronisk, Andre foreslår at han fungerer som stemmetæller 
via den digitale funktion i Zoom. 
Det er muligt for gæsterne af stemme også  i funktionen men det kan håndteres ved at flytte dem i et andet rum 
under afstemninger. 
24 har stemt for, så det er vedtaget som løsning. 
Normalt er det nemt at tælle med eller se, man må gerne sige til hvis det billedet bliver utydeligt eller det går for 
hurtigt. 
 
2. Optælling af medlemmerne   
39 tilmeldte  
32 er i lokalet nu inkl. 3 "gæster" 
Til valg vil der være nøjere stemmeoptælling 
 
3. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år   

Formanden  

Årsberetning 2020  

2020 har været et år med opture og nedture for Idrætsklub VIKING. Året begyndte godt med at vi 
sendte et hold til DCL i Futsal ved Vigevano i Italien. Vi i bestyrelsen syntes at det er meget flot at 
de kom pa ̊ en 16. plads ud af 32 hold. Det som bestyrelse er mest stolt af, er jo futsal holdets 



budskab omkring ”STOP INEQUALITY” hvor 65.000 personer har set budskabet, samt at klubben 
har fået medieomtale.  

Den gode periode i begyndelsen af 2020 blev hurtigt afløst med en fremtid, der består 
af coronapandemien og forsamlingsforbud. Det har skabt en usikkerhed omkring med hvordan vi 
skulle klare os under denne pandemi hele 2020. Samtidigt var 2020 et år hvor vi i bestyrelsen var 
klar at præsentere os, med en masse forskellige stævner/forsamlinger som vi havde glædet os frem 
til at dele med medlemmer. Men de fleste af stævner er blevet udskudt til efterår 2021.  

Den 8. august 2020 gennemførte vi IK VIKING’s årlige generalforsamling, der jo blev udskudt. 
Under generalforsamlingen blev der fundet nye medlemmer til bestyrelsen i Idrætsklub VIKING. 
Efter vores generalforsamling ønskede bestyrelsen, at hver idrætsgren skulle have en idrætsleder og 
det lykkedes os at få idrætsledere koblet til de forskellige idrætsgrene og dermed gøre at de 
forskellige afdelinger bliver selvstændige. Samtidigt blev der oprettet idrætsledermøder i Viking, 
hvor der hver tredje måned, alle idrætsledere har mulighed for at mødes og sparre med hinanden. 
Så vi kan blive klar og ser frem til de spændende arrangementer der kommer i fremtiden.  

I september deltog 9 deltagere fra Viking til DM i golf. Det blev til et flot DM, hvor deltagere 
bragte mange flotte resultater med hjem til Viking. Vi i bestyrelsen er stolte over udfaldet af DM ;).  

Til sidst vil Idrætsklub Viking sige mange tak med al den fantastisk opbakning, det betyder meget 
for VIKING –det er altid sjovere at løfte i flok imod denne pandemi. En dejlig klubånd opstås hvor 
alle, uanset forskellighed, medlemmer og frivillige der stiller op og hjælper til i klubben.  

Løb  

8 medlemmer fra Idrætsklub Viking havde sendt som deltog i udfordrende løbeweekenden 
2.0 på Castberggård den 10-12 januar 2020. Deltagerne løbere kommer forskellige typer af niveauer 
fra bund til top og både almindelige løbere og erfarne løbere, vi lærte blandt andet 
løbetræning, orienteringsløb, trailløb, øvet bakketeknik og løbeteknik. Det var også foredraget af 
Lars Ryberg Vikkelsø om ”Et mål uden en plan er bare en drøm” Det var stor succes i hele 
weekenden. 
1 medlem (Susanne Christiansen) fra Idrætsklub Viking skulle deltage i et arrangement som DDI 
arrangerede. DDI arrangerede et træningsforløb og en tur til Ecotrailløb på 30 km i Paris den 12-15 
marts 2020. Men det var desværre aflyst pga. Coronavirus, så i stedet for hun og hendes mand 
(Laurids) havde gennemført trailløb i Silkeborg 30 km.  

Sportsfiskeri  

Sæson startede med en afstemning i Facebook gruppen om kontingentet skulle hæves med 25,- kr. 
idet vi ikke/kan deltage poseuddelinger i Vejle by, som vi har gjort over 25 år. Og det var jo med til 
at oppebære vores økonomi. Heldigvis har vi en fin økonomi i afd. takket været jer medlemmer 
som betaler kontinentet til tiden.  

Vores medlemstal er det samme som sidste år, der er 2 nye medlemmer i afd. velkommen til dem, 
pt. er der 16 medlemmer.  

Vores sidste årsmøde fandt jo sted d. 30. nov. 2019, og i 2020 blev den aflyst samt Julefrokost i dec. 
’20, pga. forsamlingsforbuddet grundet Corona. Årsmødet forventes at gennemføre inden 
sæsonstart april. ́21.  



Fiske udvalget består af undertegnede, Jan og Poul og på trods at vi ikke har haft årsmøde, har Jan 
og Poul ønsket at træde tilbage. Thomas overtager Pouls plads, og så mangler vi én mere, som vi 
regner med at finde inden længe. Stor tak til Poul og Jan for deres indsats.  

Vi havde 3 aflysninger pga. Covid-19, 2 put & take ture og en tur med fiskekutter fra Middelfart, 
som var fuldt booket med over 10 personer, så det var rigtig ærgerligt. Ellers gennemførte vi 4 ud af 
6 put 
& take ture og 1 havne/mole fisketur. Det har været hyggelig og stor tak til Henning for hans 
arbejde med at slæbe rundstykker mv. til sæsonstart og slut.  

Jeg vil gerne rose alle medlemmer at I alle bruger Facebook med div. kommentarer og deltagelse af 
div. meningsmålinger. Bliv ved med det.  

Årets vindere blev: 
1. plads Thomas H. H. 
2. plads Poul F. P. 
3. Henning K. (VIKING’s æresmedlem) 
Stort tillykke til jer alle 3. Og alle får tilsendt et diplom og præmie.  

Jeg ser frem til en ny sæson og et godt samarbejde med VIKING’s bestyrelse. På vegne af VIKING’s 
sportsfisker afd. 
Jørgen B. Graabæk  

Fodbold/Futsal  

I 2019 lykkedes det os i DM at kvalificere os til DCL 2020. Derfor tog vi afsted til Vigevano i Italien 
i januar 2020. 
Vi havde en målsætning med at komme videre fra puljen. Vi skulle gennem 3 puljekampe, og det 
lykkedes os at komme videre ved at blive en af de bedste 3’er fra alle puljer. Uheldigvis mødte vi i 
1/8 finalen Haifa DSC som senere endte på 4. pladsen. Vi røg ud og skulle derfor spille 
placeringskampe. Vi endte med at få en flot 16. plads på trods at det var første gang for os at være 
med. Så alt i alt var det en rigtig god uge med et godt socialt samvær blandet med unge og ældre 
spillere.  

I 2020 har været præget af Corona og af denne grund kunne DM ikke gennemføres men også at 
Viking var det eneste klub, der tilmeldte et hold til DM. En ærgerlig udvikling når i 2019 var der 4 
hold, der var med. Vi håber på at der vil gå en lysere fremtid i møde med fodbold/futsal.  

Golf  

I 2020 blev der veludført en DM i Golf i Nyborg ved Sct. Knuds Golfklub, der lagde banerne til 
DM. 
På 2 efterårsdage d. 26 og 27. september blev der spillet golf i flotte omgivelser i fint efterårsvejr. 
Efter 2 dages golf blev der givet mange flotte præmier til deltagere. Til DM i Golf var der 14 
deltagere i alt, hvoraf 7/9 deltagere var fra IK Viking.  

Det blev gennemført i forskellige rækker tilpasset golfspillernes niveau. I A-rækken blev der til en 
flot sejr til Hans Elgaard, hvor han vandt over Lasse Emil Nielsen og Morten Jørgensen med 
henholdsvis 5 og 10 slag mindre. I B-rækken blev podiepladserne fyldt med deltagere fra IK Viking, 



hvor Randi Louby, Niels Jørgensen og Ewan McGreevy tog medaljerne. I senior-rækken fik Sten 
Fischer en flot 2. pladsen.  

Vi I IK Viking ønsker stort tillykke til alle deltagerne, der har vundet medaljer.  

Breddeidræt og MTB  

Der skulle arrangeres SUP og Volleyball i 2020, men begge arrangementer blev aflyst pga. COVID-
19  

Men vi håber på at det kan udføres her i 2021.  

6. september havde vi 5 medlemmer fra MTB, hvor vi via Ren Natur samlede affald ind i 
Vestjylland. Formålet var at skaffe penge til nye cykel-tøj og diverse ting. Det var rigtig hyggeligt 
og nemt at samle, derefter hyggede vi os med sandwich og vand. Vi blev enig om at gøre det igen 
hvert år.  

Viking og Ahorn har arrangeret sammen et floorballarrangement i slutningen af oktober i 
Hældagerhallen. Ahorns medlemmer kom og spille og trænede os. Det var en stor succes. Efter 
medlemmers ønsker planlægger vi at give flere muligheder for at træne mere floorball i 
Hældagerhallen i fremtid, hvor vi har fået nye udstyr.  

16 Viking medlemmer deltog til DDI ́s discgolf arrangement pa ̊ CBG. lørdag d. 24. oktober. Alle 
synes det var en dejlig og lærerig weekend. Dette var startskuddet til at Viking har fået etableret et 
nyt sportsgren, nemlig Disc Golf.  

 
Hvis der er kommentarer eller spørgsmål til beretningerne er folk velkomne til at række hånden i 
vejret. 
Ingen spørgsmål eller kommentarere 
Der var lidt udfordring med at aflæse Tina grundet hendes trøje, det husker vi til næste gang. 
 

 
 
4. Årets priser  
 
Der er lige en smule tekniske udfordringer med at få et medlem igennem der skal præsentere en pris. 
 

a. Årets kammerat 
Lars præsentere årets kammerat; personen er en kvinde der har gjort meget for foreningen gennem 
tiden; Patrizia Xenia Trillingsgaard Stabel 
Tillykke med prisen 
Der sendes et digitalt gavekort. 

 
b. Årets leder 
Årets leder præsenteres af Frederik. Årets leder har kæmpet hele sidste år på trods af Corona. Årets 
Leder er Kenneth Borg. Kenneth får diplom, en hoptimist og vandrepokalen. 
 
c. Årets idrætspræsentation 



Marc præsenterer Årets Idrætspræstation, Hans Elgaard får prisen for DM i Golf. Hans får også 
diplom, hoptimist og gavekort. Hans er ikke til stede men har fået besked og er glad for prisen. 
 
d. Årets Senior 
Årets Senior præsenteres at Tina, er det hendes selv? Nej, desværre! Bestyrelsen er blevet enige om 
at årets senior er Niels Jørgensen. Han er meget aktiv i golf og vil altid gerne med, 
han er meget aktiv og vi har derfor besluttet af give ham årets senior. Han er ikke til stede, men får 
selvfølgelig også diplom og hoptimist. 
 
 
Dirigenten ønsker de valgte tillykke, næste punkt er regnskab fremlagt af kasseren; Lars. Spørgsmål 
eller kommentarer kan sendes i chatten, de tages efter fremlagt regnskab. 

 
 
5. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse   
 

Lars fremlægger regnskabet, <Se vedhæftede regnskab> 
 
Morten Jørgensen har et spørgsmål i forbindelse med golfkontingent stigningen fra 250 til 500, jeg 
kan ikke huske hvor det kommer fra? Men ellers ser regnskabet godt ud på trods af Corona. 
 
Lars: For 2 år siden på Generalforsamling vedtog vi den skulle stige i 2019 og det blev godkendt 
dengang. Det var en generel prisstigning, der skete nogle svipsere i forhold til opkrævningen. De 
500 er grundet de mange events i golfafdelingen. Men hvis nogle af golf medlemmerne gerne vil 
have det taget op er det en mulighed. 
 
Morten: Der er kommet flere til siden dengang så måske det giver mindre mening nu, men det kan 
vi snakke om senere, flot regnskab. 
 
Jørgen Ballegaard spørger til at se regnskabet for hovedbestyrelsen, det skal lige sættes ind, det tager 
et øjeblik. 
Lars fremlægger budgettet for Hovedafdelingen. 
Der er en større post under kontorartikler, det skyldes at man har valgt at betale roll ups bannere 
og lignende der var købt til volley stævnet via hovedbudgettet. Der er tilskud til dem men de 
kommer først efter afholdt arrangement. 
 
Kenneth Borg spørger hvad Rejseudgifter dækker over. 
Det er blandt andet udgifter til rejse i forbindelse med DM i golf. 
 
Jørgen Ballegaard spørger til medlemstilskud 
Når medlemmer bliver 25 falder deres tilskud fra Vejle kommune.  
 
Efter afstemning om regnskab holdes 15 minutters pause. 
30 stemmeberettigede til stede, de der ikke har stemmeret er fjernet fra muligheden. 
Der kræves simpelt flertal for godkendelse 
24 stemmer for og regnskabet er derfor godkendt! 
 
 
15 minutter pause! 



 
 
6. Fastsættelse af kontingent 

 
Marc fremlægger bestyrelsens udspil til kontingentsatser 
Herunder en helt ny post for Disc Golf 
 

Idrætsgrene  2020  2021  
Golf  500 kr.  500 kr.  

Bowling  500 kr.  500 kr.  

Håndbold  300 kr.  275 kr.  

Outdoor - samlet Løb, Triathlon, Orientering  400 kr.  300 kr.  

Alene Løb/Triathlon/Orientering  300 kr.  275 kr.  

Breddeidræt  250 kr.  250 kr.  

Sportsfiskeri  150 kr.  150 kr.  

Disc Golf     275 kr.  

Fodbold  300 kr.  275 kr.  

Futsal  300 kr.  275 kr.  

Fodbold og Futsal samlet  500 kr.  400 kr.  

Æresmedlem  10 kr.  10 kr.  

Børn under 10 år  50 kr.  25 kr.  

Børn over 10 og til 18 år  100 kr.  50 kr.  

 
 
Kenneth Borg spørger til hvorfor breddeidrættens sats er bevaret. 
 
Marc forklarer at de er klar over at mange ting er lukket og mulighederne for at træne er små pga corona, men at 
det også er for at vedligeholde foreningens økonomi for at undgå for store udsving. 
 
Morten Jørgensen spørger til ordentligt tøj i forhold til golf medlemmerne. 
 



Tina svarer at kontingentet for golf er bevaret, men det er golflederen sammen med golfmedlemmerne der skal 
finde ud af hvad de ønsker og derefter kan de henvende sig hos Tina i forbindelse med indkøb af nyt tøj. 
 
Der bliver spurgt til E sport 
 
Lars overager; E-sport er ikke på listen af kontingenter, den er lagt lidt på hylden da der ikke rigtigt sker noget, 
kontingentet har lagt på 250 tidligere, men må selvfølgelig ikke ligge under breddeidrættens post. 
 
Jørgen Ballegaard: Jeg syntes ikke at kontingentet skal sænkes, medlemmerne burde være tilfredse med at støtte 
foreningen. Men det er selvfølgelig bestyrelsens beslutning. 
 
Andre: Der stemmes samlet om kontingent fastsættelse, er man imod at stemme samlet må man gøre indsigelse i 
chat eller video. 
 
Lars: Vi er modtagelige overfor forslag eller ønsker, hvis medlemmerne har sådanne. 
 
Andre: Gennemgår reglerne for kontingent, det er ikke muligt at komme med mod forslag på dagen, men man kan 
i en afdeling blive enige med bestyrelsen om ændringer udenom GF. 
 
Kenneth: Man kan stemme nej hvis man er uenig i satserne og syntes de skal bevares som de er, det er bare et 
forslag. 
 
Lars: Ja, det er bare et forslag som sagt, E-sport er lagt på hylden, men medlemmerne kan henvende sig 
til  bestyrelsen hvis de ønsker at genoptage aktivitet. 
 
Andre: Opsummerer. Hvis i stemmer ja stemmer i for ændringerne. Stemmer I imod er det for at bevare 
kontingentsatsen fra sidste år. Man stemmer for hele forslaget og ikke de enkelte punkter. I får lige 1 minut til at 
gøre indsigelse eller komme med spørgsmål. 
 
De tre ikke medlemmer bliver flyttet til deres eget rum og der stemmes om kontingent. 
 
Der er lidt tekniske problemer med afstemningen, der er 16 der stemmer for 7 imod og dermed er forslaget 
godkendt. 
 
Den nye kontingentsats træder i kraft efter sommeren 2021 
 
7. Behandling af indkomne forslag  

 
Der er forslag til vedtægtsændringer, de kræver 2/3 stemmer for at gennemføre ændringer. 
 
1 forslag 
Fremlægges af Patrick 
Vedtægtsforslag 1: 
Den gamle: §4.  
Indmeldelse 4.1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. For 
medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten være underskrevet af dennes forældre eller 
værge.  

 
Den nye: 4.1.     Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller på klubbens hjemmeside. 
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten være underskrevet af dennes forældre 
eller værge. 



 
Den gamle: §5. Udmeldelse 5.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 1 måned 
varsel før en ny sæsons begyndelse, dvs. enten d. 01. juni eller d. 01. december.  
Den nye: 5.1.    Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller på klubbens 
hjemmesidesenest 1 måned varsel før en ny sæsons begyndelse, dvs. enten d. 01. juni. 
 
 
Andre foreslår at alle ændringerne gennemgås og der derefter stemmes samlet, men med mulighed 
for spørgsmål mellem hvert forslag. 
 
Jørgens spørger om hvorfor den 12/1 er fjernet som mulighed 
Patrick forklarer at der kun ønskes en gang da det letter det administrative arbejde 
 
Der bliver kommenteret at det er længe at vente med at give besked i forbindelse med evt. flytning. 
Lars forklarer at man kan give besked med det samme, men at udmeldingen først træder i kræft her 
1/7 
 
Fremlæggelse af pgf 10 - I forhold til digital generalforsamling 
Bestyrelsen vil gerne have det skrevet i vedtægterne. 
 
Andre forklarer at paragraffen er direkte taget fra DGI og derfor er ganske stærkt formuleret 
 
Paragraf 11, forslag til ny dagsorden til GF, så hovedbestyrelsen selv vælger næstformanden da 
bestyrelsen har fundet ud af det fungerer fint på den måde. 
Og der skæres ned til en enkelt revisor da suppleanten er overflødig. 
 
Paragraf 15: Valgkomité bestyrelsen føler ikke det er en funktion der bruges og vil derfor bare 
gerne fjerne den. 
 
Andre:  Der er mange andre steder der gør det samme, så er det blandt medlemmerne i den 
pågældende forening der udpeger de der skal være i valgkomitéen, DDI har gjort det og DDL er på 
vej til at gøre det, så det kan Viking også sagtens gøre. 
Der er stor tilslutning til at fjerne den fordi den ikke bliver brugt. 
 
Paragraf 18/19 stk. 2, i forbindelse med opløsning af foreningen. Ønskes ændret så pengene står i en 
10 årig periode hvis der oprettes en ny foreningen i kommunen overtager disse pengene efter 10 år 
uden ny forening overdrages pengene stadig til DDI 
 
Pgf 19/20 om gyldighed giver ingen mening at afvise, da det bare en opdatering af datoen for 
foreningen. 
 
Jørgen Ballegaard: Det er vigtigt i forhold til tilskud at at paragraffen om opløsningen vedtages så 
Vejle kommune fortsætter deres tilskud da det er et krav fra deres side. 
 
Der stemmes samlet, der skal 2/3 for at gennemføre. Stemmes der ikke igennem stemmes der om de 
enkelte forslag. 
24 stemmer 21 digitalt direkte til Andre, 1 imod, 23 for derfor vedtaget. 
 
Pause, så bestyrelsen også kan nå at ændre hvem der skal vælges. 

 
 



 
8. Valg af bestyrelse:   

 
28 stemmeberettigede 
 
a. Formand (hvert år)   
Marc Skou og Frederik Rudebeck Rasmussen stiller op 
De to motiverer for deres opstilling 
Marc: Marc vil gerne anbefale at andre stemmer på Frederik da Marc allerede har fået tilbudt en 
plads i en anden organisation der er målrettet hans interesseområde og han derfor kommer til at 
mangle tid til Viking. 
Marc håber at der kan skaffes flere unge medlemmer så Viking kan bevares i fremtiden men det 
kræver at der bliver taget fat i dem. 
Marcs hjerte ligger i Viking og han vil altid være med, men har andre interesser i andre foreninger 
han hellere vil pleje pt. 
   
Frederik præsentere sig selv, han har 3 kerne områder. 
Flere arrangementer, f.eks. klubmesterskaber 
Mere fokus på SoMe hjemmeside osv, der er ting der kan forbedres 
Mere dialog med medlemmerne 
Og så håber jeg på i stemmer på mig 
På trods af at bo i København vil jeg gerne stille op fordi der er ting jeg gerne vil ændre, jeg kan 
desværre i være på fodboldholdet mere og jeg har derfor masser af tid og vil gerne give den tid til 
viking. Vi kan sagtens holde fysiske møder ind imellem, f.eks. hver 3. måned og så kan andet klares 
digitalt. Min familie bor på Fyn så der er ikke langt til Vejle derfra. 
Jeg vil gerne have flere arrangementer, så medlemmerne kan mærke de får noget for deres 
kontingent. Så er der hjemmesiden, den vil jeg gerne opdatere, men arrangementerne er det 
vigtigste for mig. 
 
25 stemmer, flertal til Frederik, tillykke med valget! 
Frederik: Tak for tilliden! 
Tak til Marc også for at stille op og for den tid der har været. 
 
b: Hovedbestyrelsesmedlemmer: 
2 kandidater opstiller til hovedbestyrelsesmedlem: Marc Skou og Jesper Hårdell 
 
Jesper får mulighed for at forklare lidt om sig selv og sin vision 
Jesper forklarer at han er vokset op i København og lige er flyttet til Jylland, har altid elsket sport, 
jeg er lige blevet medlem. Jeg har tidligere med medlem af forskellige bestyrelser før i tiden. Det er 
anderledes idag end for 20-30 år siden, det var nemmere at skaffe medlemmer dengang, idag er der 
mange flere tilbud, der er mange niche sportsgrene. 
Jeg vil gerne være med til at holde fast i de sportsgrene som kræver større hold samtidig med at vi 
dyrker de mere niche og små sportsgrene. 
 
Da pladser begge er 2 årige og lige stillet i bestyrelsen stemmes der om begge to samtidig. Den nye 
næstformand vil blive valgt når bestyrelsen har første møde. 
26 har stemt og et stort flertal har stemt ja, så Marc og Jesper er valgt! 
 
f. 1-2 suppleant(er) (hvert år)   
Opstillede 
Jesper Benner 
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