
Generalforsamling i ØSVN Hallen d. 19. april 2017 

Hallen: 
Generalforsamling var indkaldt til rette tid, i henholdsvis ForeningsNyt og på Facebook. 

14 personer deltog. 

 

1. Valg af dirigent og referent.   
 Gunner Bendtsen og Jane Iversen. 
  
2. Bestyrelsesberetning 
 Det har været et meget krævende år for øsvn hallen for sikke et år vi har haft – 3 hal ledere med deraf 

følgende udfordringer. Tre indbrud på kort tid og en overgravet stikledning og en momssag fra vores 
støtteforening er blot nogen af de udfordringer vi har haft i 2016.  

 Vi må sige at udfordringerne til trods har bestyrelsen arbejdet sammen for at få udfordringerne løst 
med så lidt gene for vores brugere som muligt.  

 Bestyrelsen vil gerne sige officielt velkommen til Pia som hal leder også til hendes familie og vi ved 
du kom ind midt i sæsonen hvor der var meget travlt men du har formået at skabe liv i hallen som vi 
sjælden har set med en ugentlig maddag osv osv. så vi håber på et forsat godt samarbejde. 

 
 Vi har haft problemer med vores score tavle og vejle kommune har givet os en ny den bliver sat op 

henover sommeren hvor vi jo har det noget stille. 
 Fyr og ventilation er slidt og der arbejdes på en løsning. 
 Vores ungeområde er i gang med at arrangere en filmaften og en sjov i hallen. 
 
 Vi har igennem flere dialogmøder med politikere og møder i kultur og idræt kunnet konstatere at VK 

ikke syntes vores haludvidelses ide er helt så spændende som vi selv syntes. De tænker her bla. på en 
evt. kommende hal i Vester Nebel og at If skal kunne bruge hal gulvet og skolen ligeså. Skolen har 
sagt ja tak til at benytte et evt. motionscenter men mener ikke at de kan bruge selve halgulvet. If 
mener at trods faldende medlemstal af de tilskudsgivende idrætter i de sportsgrene som bruger hallen 
at man alligevel vil kunne tilbyde nye sportsgrene. Så bestyrelsen skal ud og skaffe kunder hvis det 
skal kunne hænge sammen. 

 
 Vi skal i samarbejde med If finde en betalingsløsning som alle andre haller har for at vi kan opretholde 

den standard vi ønsker, cafe, ren hal, hal leder, nye aktiviteter osv. 
 Så selv om selve den lille træningshal syntes at være på pause en tid, så arbejder aktivitetsgruppen 

ufortrødent videre med at samle penge ind. De gør et kæmpe arbejde hvert år især på vores julefest – 
stort tak for jeres arrangement. 

 
 Til sidst vil vi gerne sige MANGE tak til alle de mange frivillige hjælpere for de mange timer der er 

blevet lagt i hallen til fester og arrangementer. 
 
 Bestyrelsen beretning er godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab.   
 Regnskabet blev fremlagt af Jan Friis. 

Årets resultat er på 38.910,- 
 Aktiver 6.744.887,- 
 Egenkapital 6.320.004,- 
 
 Skat er i gang med at kontrollere foreninger. Her kom vores støtteforening i rampelyset, der har 

været flere årsager til at den ikke har været helt lovlig. Dette er vi desværre ikke blevet gjort 
opmærksom på. De er gået 4 år tilbage, hvilket kommer til at koste ca. 100.000,-, men der er blevet 
lavet en ordning med skat, at vi kan trække det fra i hallens regnskab.  

 Støtteforeningens konto er nedlagt, og køres derfor over på indsamlingskontoen.  
 



Generalforsamling i ØSVN Hallen d. 19. april 2017 
 

4. Indkomne forslag. 
 Ingen. 
 
5. Valg af nye medlemmer.  
 Jane Iversen er på valg – ønsker genvalg. 
 Jan Friis er på valg – ønsker ikke genvalg 
 De er valgt for to år. 
 Bo Sørensen valgt ind 
 Christian Højby Jensen valgt ind 
 
6. Valg af suppleanter.   
 Gunner Bendtsen er på valg – ønsker genvalg 
 Jan Friis – valgt ind. Er som Ad hoc på ungeudvalget 
 
 Den nye bestyrelse består nu af: Bo Sørensen, Christian H. Jensen, Erik Hedensted, Jane Harbo, 

Jane Iversen og Jacob Tousig (rep. fra idrætsforeningen) Lars Gliemand (rep. fra skolen), 
 Suppleanter:  Gunner Bendtsen og jan Friis. 
 
7. Valg af revisor. 

Deloitte er for dyr, hvis der skal skiftes revisor, skal dette på valg. 
Bestyrelsen foreslår vi går efter en udvidede gennemgang-den er billigere. 
KHL Revision kom som forslag til ny revisor, Marie Kock. 
Bestyrelsen har fået bemyndigelse fra de fremmødte, til at finde en ny revisor, evt en lokal. 

  

8. Evt. 
Marianne Thorsen: Interessen for hallens udvikling er faldet, det kræver mere synlighed. 

 Vejle kommune har en aftale med Fraya & Steen, der stod for halanalyserne i Vejle kommune. Vi 
er i dialog med dem mht et møde. 
 

 Hal projektet er ændret / gået tilbage til 1. projekt. Grundet udvikling i Vester Nebel, er der tvivl om 
to haller, samt at ØSVN hallen ikke har råd til at låne til byggeriet. Vejle kommune ønsker ikke at 
støtte det, før der er en bedre økonomi i den eksisterende hal. Bestyrelsen ønsker dog stadig der skal 
være et maskine fitness og at hallen skal være et dejligt sted at komme. 

  
Flere af de fremmøde opfordrede hallen til at samarbejde med Vester Nebel gruppen. Der var en 
klar enighed om, at det ikke skal være et kapløb, men hellere et samarbejde.  
IF´s Formandskabe prøver allerede på at tale et fælles sprog for begge sogne, men det er en større 
opgave. 
Evt fælles tale med de to kommuner - Der var megen god snak omkring bordet om emnet. 

 
 HUSK at se positivt på det vi har og juster på det der allerede er. 

Fremtiden er dialog. 
 
 Køkkenet skal friskes op / renoveres. Vores ny halbestyr Pia T Jensen vil gerne gøre en stor indsats 

for at skabe mere liv i hallen.  
Vi vil gerne at hallen kommer til at fremstå mere indbydende. 

 Marianne Thorsen forslog vi tager fat i Viggo og Jacob Tousig gjorde opmærksom på, at de penge 
ØSVN-IF vil bidrage til hallens udvikling, evt. kunne bruges til et nyt indgangsparti. 

   
 

Tak til Gunner for god ro og orden. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et lækkert pølse bord Fra Cafeen  


