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Referat Generalforsamling den 19.11.2015 
 

 

 

Hej alle medlemmer/trænere/ledere i VRI fodbold.  
 
D. 19.11.2015 blev der afholdt Generalforsamling i fodboldafdelin-
gens støtteforening: VRI fodbold Venner.  
 
Hans Knudsen (formand) bød velkommen og den sædvanlige dags-
orden blev gennemgået.  
 

Her er hovedpunkterne for aftenen:  
 

 Dejligt med nye personer (Karin, Trine og Mikael fra drenge 

u7-u9) som var nysgerrige på støtteforeningen og dens ar-

bejde OG ikke mindst ønskede at være med til at præge arbej-

det med foreningen.  

 
 Gennemgang af de aktiviteter som støtteforeningen og der-

med klubben gennemfører i løbet af året: ID Hair Cup, Fod-

boldskoler, NES-Cup (Kathrine Andersen Chokolade-Cup), Aar-

hus Mesterskaberne i indendørs fodbold - senior, fyrværkeri-

salg, sponsorater/bandesalg m.m..  

 
 Støtteforeningens formål er at afvikle ovennævnte aktiviteter i 

samarbejde med klubbens årgange/hold til support af klub-

bens økonomi og forskellige aktiviteter. 

 
 Husk ALLE årgange/hold kan søge støtteforeningen til til-

skud...  
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Økonomi blev gennemgået  
 

Periode: 1.7.14 -30.6.15:  
Arrangementer gav et overskud på kr.  101.710,- 

 Samlet drift kr.       253.075,- 
 Samlet Balance (formue) kr.    385.287,-.  
 
Ud over at øge tilskud til klubbens aktiviteter, skal støtteforeningens 
formue sikre fremtidig udgifter til investeringer i klubbens anlæg. 
F.eks. udskiftning af kunstgræstæppe m.m.. I det hele taget en buf-
fer til klubbens økonomi.  
 
 

Formandsskifte  
Hans Knudsen ønskede ikke at fortsætte som formand for forenin-
gen.  
Støtteforeningen takkede Hans tak for en stærk indsats igennem 
årene. Ikke mindst sikring af en god opstart af foreningen.  
 
Ny formand: her blev valgt Søren Røddik, som er 100% ny mand i 
klubben. De fleste kender ham fra afvikling af Risskov løbet og for 
sin tid som Isenkrammer i Risskov.  
Søren glæder sig til arbejdet med de mange spændende aktiviteter 
og ikke mindst at møde medlemmer/forældre/sponsorer m.m.  
 
Støtteforeningens øvrige medlemmer fortsætter: Hans Knudsen, 
Johnny Jørgensen, Jon Bødker, Søren Schjødt og Bo Dall-Hansen.  
 
 

Øvrige forhold 
Ellers udspandt der sig en livlig dialog både før og efter en dejlig 
middag omkring nye tiltag og forslag omkring foreningen.  
 
Herunder kommende fyrværkerisalg, Aarhusmesterskaber, kommu-
nikation fra foreningen, måltavler og andre praktiske tiltag til anlæg-
get.  
 
Der bliver bla. oprettet et udvalg som vil arbejde med hvorledes trø-
jesponsorater kan håndteres bedre. Jon, Karin, Trine  
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Et udvalg som vil se på et sponsorkatalog. Jon, Bo, Mikael  
 
Samt ikke mindst vil der blive udarbejdet et overblik over hele klub-
bens sponsorer. Søren R. og Bo  
 
 

Ændring af vedtægter.  
 
Vedtægterne blev ajourført ift. klubbens øvrige forhold.  
 
 
Risskov d. 3.12.2015  
 
Bo Dall-Hansen  
 
 


