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Generalforsamling VMF  

Dato:  Tirsdag 15. marts 2016      Tidspunkt: 19.00 Mødested: Medborgerhuset 

  

Dagsorden: 

Pkt. Punkt Referat 

1 Valg af dirigent Ole Alsted bliver valgt. Indkaldelse er sket rettidig.  

2 Formandens beretning Jens Lassen fremlægger årets beretning. Se bilag 1 – 
formandens beretning 2015.  
Enkelt uddybende spørgsmål omkring klublokale. Men ellers 
er beretning godkendt. 

3 Fremlæggelse af regnskab  Tina Møller fremlægger regnskab 2015. Der er et underskud 
på -12.232,01 kr.  
Se bilag 2 – Regnskab 2015. 
Spørgsmål: Er det muligt at der ligger regnskaber på bordene. 
Der ligger trykte sæt tilgængelig.  
Naturgasregning, er den ikke høj?  
Der er ikke varme på hele tiden. Den svinger meget fra år til 
år. Tidligere har den været oppe på 26.000 kr. Det kommer an 
på vinteren. Vi holder altid huset på 6-10 grader.  
Gælden til Kolding Kommune. Det er et lån som ikke skal 
betales af og som ikke skaber renter. 
Regnskab er godkendt. 

4 Fastsættelses af kontingent og 
kontorholdvederlag 

Kontingent på 100 kr. for enlige og 200 kr. for par fastholdes. 
0 kr. i kontorholdsvederlag 

5 Behandling af indkomne forslag Forslag om ændring af vedtægter: Uddelt sammen med 
indkaldelse til generalforsamling. Jens Lassen gennemgår 
ideen bag forslaget. Hvad giver ikke mening i de nuværende 
vedtægter og hvordan ser forslaget for evt. nye vedtægter ud, 
moderne sprog og specificering af paragrafferne. 
  
Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamling 
samt på ekstraordinær generalforsamling. 
 
Spørgsmål: Bekymring for 1 års valgperiode, så der kan 
risikerer at være en stor andel der vælger at stoppe.  
- Diskussion for og imod 
- Stemningen er, at der skal tilføjes en henstilling til, at kun 

4-5 bestyrelsesmedlemmer går af samtidig. Eller at x antal 
vælges for 2 år og x antal vælges for 1 år.  

- 15 stemte for ved håndsoprækning for 1 årig periode.  
- 4 stemte for ved håndsoprækning en kombination af 1 og 

2 årig 
 

Spørgsmål: Skal det kun være sognets beboere der må være 
medlem. Hvad nu, hvis nogen uden for sognet gerne vil støtte 
foreningen. 
Det er en gammel paragraf. Mulighed at tilføje: 
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”Støttemedlemmer kan ikke stemme på generalforsamlingen”, 
eller ”Alle kan blive medlem, men det er kun beboere i Viuf 
Sogn der kan stemme på generalforsamlingen”  
- Diskussion for og imod 
- Ved håndsoprækning var alle åbne for medlemskaber 

uden for sognet.  
 
Afstemning: Hele forslaget skal godkendes for at vi kan 
indkalde til ekstraordinerer generalforsamling. Hvis der 
stemmes nej, kan nyt forslag fremlægges på generalforsamling 
2017.  
 
Bestyrelsen trækker forslaget om vedtægtsændringer tilbage. 
Diskussionen har givet gode input, og der vil blive fremlagt nyt 
forslag til vedtægtsændring på generalforsamling 2017.  
 
Evt. lave et åbent bestyrelsesmøde, hvor beboere kan komme 
med input til vedtægterne. 

6 Valg til bestyrelsen 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle modtager og ønsker 
genvalg. Der var ikke andre der stillede op til valg. Alle er 
derfor genvalg. Steen, Peter, Bjarke, Claus og Nicolai.  

7 Valg af suppleant Suppleant modtager genvalg. Elisa Theil er genvalgt. 

8 Valg af revisor Hanne Martensen takker ja til genvalg. 

9 Eventuelt 
 

Hjertestarter i Viuf? 
Der er tidligere søgt ved Trygfonden, hvor foreningen fik nej. 
Er det noget vi ønsker og hvordan skal den finansieres. Hvis vi 
skal have den, hvor skal den så hænge?  
Viuf medborgerforening, Menighedsrådet og Theil Begravelser 
har tilkendegivet at de vil være bidragsyder.  
Ved hærværk, vil der være en forsikring der dækker? Skal 
undersøges hvis vi skal have den.  
Der er både en i Almind og i Hallen. Den i hallen arbejdes der 
på at få udenfor.  
Iflg. Beredskabsstyrelsen er der 7,5 min fra opkald til 
ambulance er fremme. Hvis man skal mere end 500 m væk 
(iflg. 1.st hjælpskursus) skal man ikke løbe efter den.  
Det vil give tryghed – og det må tælle meget.  
 
Vi kan prøve at sætte en indsamling i gang – foreningen vil 
arbejde videre med ideen. 
Måske førstehjælpskursus. Erik Roed kan prøve at spørge 
bekendt om hun vil undervise.  
 

 


