Generalforsamling 23. august 2021.
Referat:
1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ole Gregersen).
Ole Gregersen blev valgt
2. Beretning af formand.
Beretning vedhæftet.
3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskab vedhæftet.
4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab for seneste sæson.
Beretning og regnskab blev godkendt.
5. Orientering om næste sæsons budget og kontingent.
Sæsonens budget fremlagt. Der bliver sat flere penge af til aktiviteter og stævner.
Kontingenter nedsat med 55% for sidste års medlemmer. Opstartspakke til alle
medlemmer.
6. Indkomne forslag.
For at gøre det lovligt at afholde generalforsamling via internetmedier i tilfælde af, at
det ikke er muligt at afholde generalforsamling ved fremmøde f.eks. på grund af
forsamlingsrestriktioner, skal der laves følgende vedtægtsændring:
”§13. I tilfælde af forhold, der gør det umuligt at afholde generalforsamling ved
fremmøde, er det muligt at afholde generalforsamling over internettet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med formål at nedlægge foreningen skal
afholdes ved fremmøde.”
Forslag godkendt.
7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Valg til bestyrelse. (I ulige år er formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg)
Bestyrelse:
Formand:
Teis Melcher er på valg og modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Kasper Vilsen som ny formand.
Kasper Vilsen blev valgt. Som ny formand.
3 bestyrelsesmedlemmer:
Christian Frandsen er på valg og modtager genvalg.
Mikkel Henning er på valg og modtager genvalg.
Kasper Vilsen er på valg. Modtager valg som formand.
Bestyrelsen foreslår Jacob Matthiesen.
Christian Frandsen, Mikkel Henning og Jacob Matthiesen blev valgt.
2 Suppleanter:
Grete Melcher er på valg og modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Hanne Møller
Mia Thomsen er på valg og modtager genvalg.
Mia Thomsen og Hanne Møller blev valgt.
Revisorer:
Revisorer Ole Gregersen og Verner Christiansen er på valg og modtager genvalg.
Ole Gregersen og Verner Christiansen blev valgt.

Revisorsuppleant Teddy Løv Andersen er på valg og modtager genvalg?
Teddy Løv Andersen blev valgt.
8. Eventuelt.
Årets leder blev Morten Gregersen.
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VHF Generalforsamling 23. august 2021.
Formandens beretning.
Sidste år på denne tid, kunne jeg berette om det værste år i VHF historie. Et år med nedlukning af
holdfællesskabet med THK, corona krise med aflysning af PåskeCup nr. 50, nedlukning af alle aktiviteter i
marts måned og en ordentlig lussing rent økonomisk med et underskud på 270.000 kr. Hvem havde troet,
at det kunne blive værre. Det kunne det.
Sæson 2020-2021 bød på en ny omgang corona nedlukning, så der stort set ikke blev spillet håndbold i
sæsonen. Jubilæumsfesten blev udsat 2 gange til nu at blive den 7. maj 2022. PåskeCup blev igen aflyst. Vi
prøvede med et beach-stævne i maj måned, som så måtte flyttes til juni for derefter at blive aflyst.
Men der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Helt ekstraordinært blev der udmøntet
en række corona hjælpepakker, som man kunne søge på. Vi søgte på alt, hvad der var muligt, og til vores
store overraskelse har det resulteret i, at vi blev kompenseret næsten fuldt ud for vores tab på aflyste
aktiviteter de seneste to sæsoner. Som det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen, har vi sammen med
kompensationen og besparelser på driften, da stort set al aktivitet var aflyst, fået et resultat, som sikrer
foreningens økonomiske fundament. Det får selvfølgelig nogle positive konsekvenser for den nye sæson.
Vi har valgt, at alle medlemmer i sæson 2020-2021 får 55% i rabat på kontingentet i den nye sæson som
kompensation for de manglende aktiviteter i sidste sæson. Vi giver alle medlemmer i sæson 2021-2022 –
nye som gamle – en opstartspakke, og vi sætter flere penge af til både sportslige og sociale aktiviteter, som
sportsudvalget kan disponere over.
Oven i alt dette er VHF nået til et punkt, hvor der måske skal tænkes anderledes. Foreningen skal tilpasse
sig fremtiden, og det kræver nye kræfter i ledelsen. Ny har jeg været formand i 18½ år og sat mit præg på
foreningen i tæt samarbejde med alle de gode og mangfoldige kræfter i bestyrelsen og i trænerstaben
gennem tiden. Det har været år med mange op og nedture. 2 forsøg med holdfællesskaber med andre
klubber. Årets breddeklub i 2006. 1/8 finalen i landspokalturneringen mod et ligahold, nogle år uden
seniorhåndbold, nogle år uden ungdomshåndbold, mange år med skolehåndbold og håndboldskole, mange
år som medarrangører af beach-håndboldstævne på Vojens Strand og mange andre ting.
Men tiden er nu inde til, at en anden tager over. Det kommer jo ikke som en overraskelse, da det har været
bekendtgjort i flere år. Den nye formand skal nu i gang med at sætte sit præg på foreningen. Han skal
huske, at han ikke skal træde i mine fodspor, men han skal sætte sine egne. Jeg siger han, fordi bestyrelsen
indstiller, at Kasper Vilsen overtager formandsposten.
Jeg vil takke alle, der gennem tiden har gjort det muligt for mig at stå i spidsen for VHF. Uden jeres
engagement og opbakning, har det ikke kunnet lade sig gøre. Jeg håber, at foreningens medlemmer,
trænere og bestyrelse vil give den samme opbakning til den nye formand. Der er en, jeg vil sige en særlig
tak til. Det er min kone Grete. Uden hendes støtte og opbakning derhjemme og engagement i foreningen,
havde jeg ikke kunnet gøre det.
Jeg mangler lige at sige, at Grete og jeg lige tage PåskeCup 2022 med. Men vi får brug for jer alle til at
hjælpe. Vi SKAL have Danmarks bedste håndboldstævne i gang igen, og det skal helst fortsætte i mange år
endnu. Det er en vigtig indtægtskilde for klubben.
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