
Generalforsamling  

Torsdag 5. marts 2015. 

Formandens beretning: 

Velkommen til generalforsamling 2015, jeg vil efterfølgende se tilbage på 2014. 

I forbindelse med generalforsamlingen 2014, lykkedes det at få bestyrelsen på max antal dvs 8 personer, og 

derved mulighed for en bedre fordeling af arbejdsopgaverne. 

Nye i bestyrelsen giver også nye muligheder og initiativer, bla har vi fået ny hjemmeside som er koblet op 

på facebook, hvilket bla betyder at nyhederne bliver bedre og hurtigere formidlet, det kan Steen give et par 

eksempler på. 

 Som ny aktivitet er Bordtennis kommet til – på initiativ fra Steen – stort skulderklap til Steen for hans nye 

initiativ, han vil selv senere komme ind på hvad der sker i afdelingen. 

Klubmodul – Vellev IF’s medlemsregistrerings system har i 2014 kørt på 2. år, og vi har løbende 

udfordringer omkring brug af systemet, også af medlemmerne. 

I forbindelse med den nye budget periode har vi søgt om penge til flg projekter: 

- Nyt boldrum, bygges på gavl ved støvlevask. 

- Etablering af bane 3 ved stadion, for at være på forkant med hvad der sker med banen ved Vellev 

Skole, den blev jo så solgt med skolen. 

- Bedre P muligheder på stadion, på området bag målet på bane 1. 

- Ekstra timer på Friskolen, Vellev. 

Det sidst nævnte budget pkt vedr timer på Friskolen Vellev, var indsendt på grund af at kommunen havde 

lavet en afviklingsordning omkring Vellev IF’s brug af gymnastiksalen på skolen. I 2014 var vi til flere møder 

med kommunen vedr kommune køb af timer på Friskolen Vellev, men resultatet blev at i løbet af en 3 årig 

periode, ville kommunen ikke give tilskud til Vellev IF’s aktiviteter på Friskolen. De 3 først nævnte 

budgetønsker kom der afslag på, budgetønsket vedr timer på skolen blev umiddelbart ikke imødekommet, 

men i afslaget kunne der mellem linjerne læses at der blev arbejdet med noget – efterfølgende har byrådet 

så besluttet i samarbejde med de enkelte friskoler i kommunen at man årligt køber 625 timer på hver 

friskole til brug for den lokale forening – dvs at Vellev IF kan fortsætte med at have aktiviteter på skolen 

Blandt mange aktiviteter i 2014 kan nævnes: 

- Djurssomerland tur, her er indført et deltager gebyr. 

- Konfirmand arr 

- Advents arr med byens andre foreninger. 

- Julebal i Ulstrup hallen, hvor overskuddet forsætter med at falde og udgifterne stiger. 

- Sommerfest, som i 2014 havde udvidet med Motionsløb og Motionscykelløb, 2 aktiviterne som var 

super. 



Favrskov Kommune har i 2014 sat fokus på Frivillighed, hvilket bla har medført at der er oprettet en 

Frivillighedsportal, her kan man som forening søge frivillige til opgaver i sin forening, og man kan som 

person oprette sin profil på siden, og tilbyde sig som frivillig. 

I de seneste år har det været obligatorisk for foreninger at indhente Børneattester på trænere og ledere, 

dette har hidtil foregået via papirform, i løbet af 2014 er dette område blevet digital, dvs at klubben vis 

nemid indhenter Børneattesten og træneren via nemid godkender at man indhenter denne. 

Vi har ofte snakket om hvordan bliver vi som forening bedre til at komme i kontakt med tilflyttere og 

informere dem om hvad der er af aktiviteter ikke bare i Vellev IF, men i Vellev området. For at gøre snak til 

virkelighed er der på tværs af foreninger lavet en lille folder, som kort fortæller om hvad Vellev’s foreninger 

arbejder med, tanken er så at folderen sammen med en Vellevvin skal overrækkes tilflyttere til 

lokalområdet, udgifterne til folder og vin betales af Julefrokostkassen.   

Derudover har vi fået lavet en aftale med Ulstrup Skole og Tungelund Skole i Thorsø, at Vellev IF kan 

reklamere for sine aktiviteter på de 2 skoles intra’er, hvilket vi så må få gjort brug af. 

Tak til Lasse for din indsats på Fodbold ungdom 2014. 

Jeg vil slutte min beretning af med tak for samarbejde i 2014 til: 

- Klubhuset for deres drift af dette 

- Dem som bakker op om aktiviteter i Vellev IF 

- Og de mange frivillige som holder klubben kørende. 

Hilsen 

Bent Kjær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ungdomsfodbold 2014: 

I 2014 sæsonen har vi for alvor mærket virkningerne af at Vellev Skole blev lukket – 4 hold har været 

tilmeldt turnering, så hvad der skal til for at vende udviklingen har jeg ikke umiddelbart et svar på. 

I 2014 blev der fra DBU indført elektroniske holdkort, hvilket selvfølgelig også har givet nogle ekstra 

udfordringer, bla  skal spillerne oprette sig i Klubmodul, for derefter at blive overført til Kluboffice, og så 

kan man sætte den enkelte spiller på holdkort. Derudover skal man give den enkelte træner/holdleder 

adgang til holdkort systemet – så helt gnidningsløst går det ikke. 

Pga af for få tilmeldinger blev der i 2014 ikke afviklet EnergiMidt cup, der er i stedet besluttet at afvikle 

stævnet i maj/juni 2015, hvilket EnergiMidt også er med på. 

DGI Fodboldskole i uge 32, for 7 år – og tak til Per Kibsgaard for din indsats her, her oplever vi også en 

nedgang i deltager antallet, men det gør man også på mange andre DGi Fodboldskoler. 

For de yngste 3-5 årige drenge og piger har vi de senere år haft Leg & Bold på programmet, de har én gang 

om ugen været samlet til boldlege med diverse rekvisitter. 

Ungdomsfodbolden bliver i hver sæson forlænget med Indefodbold, som vi gennem flere åer har haft en 

god tradition for i Vellev IF, bla har vi i den forgangne sæson bla haft U-15 Dr og U-17 Dr, og det er da trods 

alt positivt. 

Jeg vil afslutte beretningen med en tak til de mange frivillige trænere, dommere, opkridtere som får de 

daglige opgaver med holdene til at hænge sammen. 

Hilsen 

Bent Kjær 

 


