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Formandens beretning – generalforsamling 19.4.2022. 

Jeg har igen i år den glæde, at skulle aflægge beretning for Vinding Idræts Center. Her pr. 1.7.2022 er det 10 

år siden vi etablerede Vinding Idræts Center – det er utroligt som tiden går. Generelt kan vi være godt 

tilfreds med, at vi dengang tog den beslutning. Hvis ikke vi havde gjort det, så tror jeg ikke, at vi havde stået 

i dag med et så opdateret center.  Så et stort foreløbigt tillykke med 10 års fødselsdagen. Om den skal 

fejres, det har vi endnu ikke besluttet. 

 Vi er stort set sluppet af med Corona epidemien, og alle aktiviteter er nu i fuld gang i vores center. Det er 

dejligt at se, at så mange mennesker igen dyrker deres fritidsinteresse og får god motion. Der er enkelte 

hold, der ikke helt er oppe på samme niveau som før Corona, men flere afdelinger oplever dog 

medlemsfremgang netop i disse måneder. Jeg har opdelt min beretning i nogle overskrifter, og så håber jeg, 

at den kan give anledning til spørgsmål eller kommentarer. Det er altid dejligt for en bestyrelse, at få nogle 

reaktioner på det vi går og laver. 

Covid 19 

Heller ikke i år kan jeg helt komme udenom at nævne Covid 19. Fra januar til maj 2021 var alle indendørs 

aktiviteter stort set lukket ned. Så troede vi det var overstået, men i november måned blev vi igen ramt af 

restriktioner, og vi måtte aflyse store sammenkomster, inden vi kort før jul måtte lukke helt ned, indtil vi 

først i januar i år igen så småt måtte starte op. 

Vi har hele tiden forsøgt at overholde de restriktioner, der har været. Vi har foretaget ekstra rengøring, 

bl.a. i weekender. Vi har haft skilte sat op, hvor vi har oplyst om bl.a. håndhygiejne. Vi har endvidere haft 

håndsprit stående på bordene og ved indgangene. 

Det har ikke været uden ekstra omkostninger. Kort før jul søgte vi en pulje til dækning af 

ekstraomkostninger for covid19 hos Vejle kommune, men vi fik afslag. Heldigvis er vores rengøringshjælp 

ansat uden fast arbejdstid, så i de tidsrum vi lukkede ned, havde vi ikke udgifter hertil. Vejle kommune 

besluttede allerede i 2020, at de ikke ville ændre i deres tilskud til selvstyre hallerne, så samlet set har 

epidemien kun haft mindre betydning for vores årsresultat.  

Det er klart, at det har haft betydning for vores omsætning i cafeen, men det er trods alt en mindre del af 

vores omsætning, og helt ærlig tror vi også, at de frivillige havde godt af en lille pause. 

Nu tror og håber vi, at den er helt overstået, og at den ikke vil bremse vores aktiviteter igen. 

Cafe 

Driften af cafeen fylder stadig meget på vores bestyrelsesmøder. De frivillige yder en kæmpe indsats. Det er 

primært seniorer, der stiller sig til rådighed for vagter i cafeen. De skal have en kæmpe tak, de bruger så 

mange timer heroppe, og mange af de frivillige føler nærmest, at det er deres egen cafe. De har meget 

svært ved at sige nej til vagter. Hans Jørgen styrer de frivillige og har det overordnede ansvar for driften. De 

frivillige har alle fået oprettet en App (Whats App), så vi på en god og let måde kan kommunikere med 

hinanden. Hver måned ca. 10 dage før den 1. indkalder Hans Jørgen til et planlægningsmøde, hvor man 

planlægger vagterne for den kommende måned. Desuden snakker man om den daglige drift. Det fungerer 

rigtig tilfredsstillende. 
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Vi søger stadig flere der har lyst til at hjælpe. I forbindelse med vores bankospil fik vi henvendelse fra 2 som 

kunne være interesseret. Så håber vi bare, at det kommer på plads, og at det kan aflaste de nuværende 

frivillige en smule. I forbindelse med store arrangementer – bl.a. DK dans - har vi kunnet trække på nogle 

unge håndboldpiger, der godt ville tjene en ekstra skilling. Det er dog ikke uden udfordringer, da de ikke 

opnår nogen rutine, når vi kun sjældent har så store arrangementer. 

Vi har for nogle uger siden modtaget en henvendelse fra VSF hovedbestyrelse, der gerne ville drøfte flere 

ting omkring cafeen – åbningstider, udvalg og specielt priser. Til vores møde havde jeg udarbejdet regnskab 

for cafedriften gennem de seneste 3 år, hvor vi selv har stået for driften. Den giver ikke overskud på den 

måde vi kører det på – snarere tværtimod. Vores tilskud fra kommunen omfatter ikke tilskud til 

kantinedrift, og vi kan ikke finde en forpagter, da det ikke er muligt at få en forretning ud af det. 

 Da vi selv overtog driften af cafeen, aftalte vi med Hans Jørgen, at han måtte ansætte en løsarbejder til 

rengøring på op til 15 timer om ugen, mod at han overtog ansvaret for cafedriften og kontakten til vores 

brugere. Den lønomkostning til ekstra rengøring pålignes cafeen. Det er ikke sikkert, at ret mange er 

vidende om det, men vi mener, det er den korrekte måde at opgøre det på. 

Alligevel vil vi gerne have mere gang i vores klub liv, ved at flere benytter cafeen. På sidste bestyrelsesmøde 

har vi drøftet dette, men vi har endnu ikke fundet en god løsning.  VSF ønsker en generel prisnedsættelse i 

håb om at flere vil bruge cafeen.  Vi ønsker ikke at gå ind med en generel nedsættelse af vores priser. Vi har 

rigtig mange besøgende i vores center udefra, og de er rigtig glade for, at de kan finde en hal, hvor der er 

mulighed for at handle i en kiosk. De skal selvfølgelig betale en markedspris, og vi oplever da også, at der er 

en generel tilfredshed med vores prisfastsættelse. 

Hvad gør vi så. Den eneste løsning som vi kan se, hvor der er mulighed for billigere priser, er at flere 

frivillige overtager VIC’s arbejde. En ordning kunne være, at frivillige i forbindelse med lukkede 

arrangementer (sæsonafslutninger, fællesspisning, forældrearrangementer) selv står for mad, oprydning og 

rengøring, og at de ved sådanne arrangementer får drikkevarer til en favørpris.  Vi kommer aldrig ned på 

samme pris, som man kan købe drikke varer i Tyskland eller på tilbud i supermarkeder, men mindre kan vel 

også gøre det. Vi kommer ikke til at åbne op for, at man selv må medtage drikkevarer og nyder dem i 

cafeen.  Så risikerer vi at komme til at overtræde gældende momsregler og afgiftsregler. 

Vi drøfter de forskellige muligheder igen på næste bestyrelsesmøde. En kommende løsning skal være nem 

at arbejde med, være klar og tydelig og være åben for alle, der ønsker at gøre brug af den. Vi modtager 

gerne ideer hertil.   

Da vi har mangel på frivillige, har flere spurgt, hvorfor vi stadig ønsker at tilbyde DK dans at afholde 

arrangementer hos os. Det gør vi, fordi de bidrager positivt til driften af vores center. For en weekend har vi 

haft en lejeindtægt på kr. 9200 og en omsætning på ca. kr. 25.000 i cafeen. Fratrækker vi ekstra 

omkostninger, har vi stadig et overskud på mere end kr.15.000 for en weekend, og dem har vi ca. 3 stk. af 

om året. Så det vil vi gerne bibeholde.   

Det er ikke nemt at drive cafe i en hal – det ser vi overalt. Mange forbinder et godt klub liv med en 

velfungerende cafe. Jeg tror, at man er nødt til at indse, at det også har en pris, som man er nødt til at 

betale.     

Så opfordringen herfra er – brug nu cafeen – kun ved at I bruger den, skaber vi et godt klub liv. 
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Aktiviteter i cafeen 

Bestyrelsen besluttede sidste år at gøre noget for at øge aktiviteten i cafeen. Vores målsætning er, at vi 

arrangerer 1 månedlig aktivitet. Det har vi næsten overholdt, men vi må også erkende, at det kræver meget 

arbejde. 

Vi gennemførte en vinsmagningsaften i september med ca. 45 deltagere. Vi fik meget positiv feedback på 

dette arrangement, og det er helt sikkert, at det godt kan gentages. Loppetorv i oktober måtte aflyses, da 

der kun var 5 der havde købt standplads.  I november måtte vi aflyse vores bankospil, men vi fik det 

gennemført den 31.3 i år. Mange flotte præmier, flot fremmøde med ca. 150 deltagere og rent økonomisk 

giver det et pænt overskud. I januar havde vi arrangeret vintergåtur i samarbejde med Økolariet. Selvom 

vejret ikke var det allerbedste, troppede 92 deltagere op og fik en herlig gåtur og fortælling om planter og 

dyr. Efterfølgende kunne der købes boller og kakao i cafeen – en succes. 

I februar havde vi arrangeret spilleaften, hvor hele cafeen var fyldt med diverse spil – der mødte ca. 35 

personer op – hovedsagelig børn og unge. Det løb ikke helt rundt, bl.a. fordi vi har indkøbt nogle spil. Vi var 

enige om at udbyttet ikke stod mål med arbejdsindsatsen. 

Nu glæder vi os til 2 kommende arrangementer – i maj har vi i samarbejde med Vinding og Mølholm skoler 

og SSP inviteret til orienteringsaften om vores unges færden på de sociale medier. Der er tilmelding via 

skolerne, og foreløbig er der tilmeldt over 160. Det skal nok blive en god aften. 

I juni satser vi stort – Tørfisk kommer og giver en koncert. VSF hovedbestyrelse har tilbudt de frivillige 

ledere arrangementet til favørpris, som tak for deres indsats. Vi er meget glade for den opbakning VSF 

herved giver vores arrangement. Billetsalget starter den 1.5. Gå ind på vores hjemmeside, så du kan sikre 

dig en billet til denne hyggelige aften – billetprisen er kun kr. 200. Frivillige ledere får via VSF og VIC tilbudt 

denne aften til kr. 100 inkl. en pølse inden koncerten.  

Har andre ideer til arrangementer vi kunne afholde her i cafeen, hører vi gerne, ligesom vi gerne vil have 

nogle frivillige til at hjælpe med at arrangere dem.  

Økonomi 

Jeg vil knytte et par kommentarer til vores økonomi, men vi kommer også dybere ind på det, når vi 

gennemgår regnskabet. VIC kom ud af 2021 med et samlet overskud på kr. 137T. Det er vi ret tilfredse med. 

Vores egenkapital er herefter 1312T. Det er ikke meningen, at vi skal puge penge sammen, de skal 

anvendes til at forbedre vores faciliteter. Det skal de også nok komme. Vi håber meget på, at vi indenfor de 

kommende år kommer igennem med en hal udvidelse. Der bliver der helt sikkert brug for pengene, og 

kommunen forventer også, at vi deltager med en egenfinansiering.   

 

Faciliteter og udvidelse af hallen 

2021 blev et forholdsvis beskedent investerings år. Vi har fået renoveret vores toiletter og indgangsparti til 

cafeen. Det var også tiltrængt. Sidst på året købte vi en ny net væg til hallen, den gamle var ved at være 

slidt. Vi har fået malet vores tribune i en frisk farve bl.a. med tilskud på kr. 25.000 fra Vejle Kommune, og 

endelig har vi fået lagt underlag under de udendørs fitness redskaber. Alt er betalt over driften. Vi har alene 

aktiver tilbage på kr. 25.000, som vi fremover skal afskrive på. 

I august sidste år sendte vi til Vejle kommune et ønske om udvidelse af vores hal. Motionscentret har i 

mange år ønsket at komme op fra kælderen, og vi har i den grad manglet depotfaciliteter. Vi synes selv vi 
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kom med et godt projekt, men bevillingen gik ikke igennem. I stedet blev der bevilget kr. 350.000 til at 

udarbejde en udviklingsplan for området omkring Vinding Skole, institutionen Vindmøllen og Vinding hallen 

inklusiv ude arealer. 

Vejle kommune står med et problem. Der er 100 børn på venteliste til en institutionsplads her i området. 

De arbejder derfor med en udvidelse af Vindmøllen på Nygårdsvej, Det kræver plads, og den plads kan de 

kun finde på fodboldbanerne, som benyttes af VSF. Kommunen har lovet fodboldafdelingen kompensation 

for mistet areal, men disse betragtninger skal også inddrages i udviklingsplanen. I december måned afholdt 

vi det første møde, og siden er alle kommet med ønsker. Vi har lige fået overslag over, hvad alles ønsker vil 

koste – og hold nu godt fast – ca. kr. 47 mio. Oplægget har været forelagt Kultur og Idrætsudvalget, og de 

har nu bedt os komme med et alternativt forslag, hvor økonomien er mindre. Det er ikke en let proces, men 

lad os se hvor vi ender. Vi skal være færdig, så hele sagen kan komme med i budgetforhandlinger til næste 

års budget.  

Her i foråret har vi indgået en aftale med Politiskolen, om at vi kan bruge deres parkeringsplads i 

forbindelse med større arrangementer. Det betyder, at vi ikke skal inddrage mere areal til p-pladser i 

forbindelse med en kommende hal udvidelse. Det er dejligt at det kunne lade sig gøre.  

Udover dette er vores tag på hallen utæt. Vi var stillet i udsigt, at Vejle Kommune ville udskifte det inden 

sommerferien, men jo mere de regner på det, desto dyrere bliver det. Så foreløbig sker der intet – så det 

bedste vi kan ønske er tørvejr. 

I december måned søgte vi midler til at renovere dametoilettet ved forhallen – vi har fået bevilget kr. 

105.000 til hjælp hertil.  Foreløbig er arbejdet stillet i bero. Vi venter til vi er færdige med udviklingsplanen. 

Vi vil ikke lave renoveringer nu, som måske kommer til at blive ændret ved en kommende udvidelse. 

De frivillige 

I VIC har vi 33 frivillige som hjælper til i bestyrelse, halv ni klub, pedel arbejde og til drift af cafeen. Dem 

skylder vi en særlig stor tak, og uden dem var det umuligt, at drive et center af vores størrelse, og de 

aktiviteter vi gennemfører. Andre foreninger er misundelige på os, men vi forsøger også hele tiden at gøre 

det attraktivt at være frivillig hos os. 

Frivillige er ikke kun gratis hjælp. Hvis der ikke ydes en form for modydelse, så er der ingen, der gider. 

Derfor skal vi have det godt og sjovt sammen. Det forsøger vi ved at afholde 2 frivillig aftner i løbet af året. 

Ca. 2/3 dele møder op hver gang. Vi får noget godt at spise, jeg orienterer om arbejdet i foreningen, og så 

hygger vi os. Vi tilbyder gratis medlemskab af foreningen, vi yder en omkostningsgodtgørelse på kr. 1500, 

og de inviteres til den årlige træner lederfest i VSF. Derudover bestiller vi billetter til sportsgalla, og de får 

en t-shirt. Samlet koster de foreningen ca. kr. 50.000 om året, men det er intet imod, hvad det ville koste, 

såfremt vi skulle betale almindelig timeløn. 

Så tak til jer alle – det betyder så meget.   

En gang imellem spekulerer jeg på, om vores samfund kan blive ved med at rekruttere frivillige til alt det 

arbejde, som efterhånden skal udføres af frivillige. Det offentlige synes det er fantastisk. Det giver 

medansvar, og det er både billigere og lettere for dem. Ofte glemmer de dog, at gøre det let for de frivillige. 

Der kommer flere og flere regler, vi skal overholde, selvom næsten alle politikere har ønske om det 

modsatte. For en bestyrelse som vores skal vi have kendskab til flere regler, end der kræves for at drive 
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selvstændig virksomhed. Jeg nævner bare nogle få – regnskab, løn, overenskomster, skat, atp, aud, 

feriepenge, moms, fødevarekontrol, brandsikring, spiritusbevilling, kontrol af legeredskaber, cvr., 

spillovgivningen – ja jeg kunne blive ved. Alt omkring GDPR er ved at tage overhånd, så det skal være min 

opfordring til politikerne – se nu at få gjort noget ved det inden i ødelægger det frivillige engagement. 

Støt og Vind 

Vi nåede op på 147 medlemmer sidste år – det højeste vi endnu har været. Der er kommet lidt udmeldinger 

og lige p.t. ligger vi på 144 medlemmer. Rigtig mange deltager i vores arrangementer i halv ni klubben, hvor 

man kan deltage og få 20 kr. i rabat hver gang. 

Halvdelen af vores medlemsindtægt udlodder vi til medlemmerne via Støt og Vind. Rigtig mange bliver 

glade, når jeg kommer forbi med en gevinst, som består et gavekort på kr. 150 til en af nærbutikkerne i 

området.  

Der indstilles til uændret kontingent kr. 250 årligt. 

De mange medlemmer, der dermed støtter Vinding Idræts Center, er med til at styrke den lokale 

opbakning, og det bliver også noteret hos kommunen. 

Bestyrelsesarbejdet 

Vi er den samme bestyrelse som sidste år, og alle har sagt ja til at fortsætte. Vi fik sidste år valgt en 

suppleant – Hans Jørgen Nielsen, som får dagsorden og referat fra vores møder, så han kan følge med i 

vores arbejde. 

Vi har afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder samt en generalforsamling. Derudover har flere af os været med i 

utallige udvalgsmøder hen over året. Et enkelt møde er afholdt som skriftligt møde, da vi ikke måtte være 

samlet fysisk. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres indsats – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle. 

Hjemmeside. 

Som alle ved har vi koblet vores hjemmeside op på VSF. Her i foråret har alle afdelinger arbejdet med 

udformningen af en ny hjemmeside. Det arbejde har vi også været med til. Den 1.5 går vi således over til en 

ny hjemmeside. Vores håb er, at den på sigt bliver lidt nemmere at arbejde med og får et flottere design.   

 

Tak 

Der er mange man skal takke sådan en aften. Så uden at glemme nogen så takker jeg alle, vi har haft 

kontakt med for hjælp og støtte. 

 Det er altid farligt at begynde at nævne navne, men en særlig tak skal lyde til vores centerleder Hans 

Jørgen. Du er foreningens omdrejningspunkt, og skal være vidende om alt. Det er altså bare så lækkert at 

have en ansat en, der altid har styr på det. Det er en fornøjelse at følge dit engagement, og din glæde ved 

at området altid fremstår pænt og velholdt. Du er garant for at vi har et godt samarbejde med træner, 

ledere og børn i VSF, og børn og lærere på Vinding Skole. Du varetager kontakten med mange afdelinger i 



Vinding Idræts Center 

Vejle kommune, vores samarbejdspartnere og alle der ønsker at bruge vores faciliteter. 

Du er uundværlig. 

Også en tak til Vinding skole for godt samarbejde – det er utrolig vigtigt at det fungerer, og det kan vi takke 

både Seka og Hans Jørgen for. Der har været, og er kommende udskiftninger på Vinding skole i form af ny 

pedel og ny viceskoleleder. Håber også de vil fortsætte det gode samarbejde, som vi har fået op at stå 

igennem de seneste år. 

Tak til samarbejdet med Vinding Sportsforening. Vinding Sportsforening er jo vores største kunde, så det er 

helt afgørende, at vi ofte snakker sammen, så små problemer ikke vokser sig store. Det har vi hidtil 

formået, så det er også ønsket for fremtiden. 

Vi har også en særlig interesse i at opretholde et godt samarbejd med Vejle kommune. Jeg tror vi kan sige 

at vi er blevet begunstiget meget, fordi vi selv har ydet en stor indsats. Personligt har jeg haft et rigtig godt 

samarbejdet med idrætschef Thomas Schmidt. Desværre forlod han Vejle kommune pr. 1.3 til fordel for et 

job i Kolding Kommune. Vi har lige fået at vide, at Vejle kommune har ansat ny chef for området – Alf 

Christensen, som kommer fra en lignende stilling i Silkeborg kommune. 

Jeg har allerede sendt en mail og ønsket ham tillykke med det nye job og inviteret ham på besøg hos os. 

Det var så det sidste jeg vi sige på nuværende tidspunkt, jeg håber beretningen giver anledning til 

spørgsmål eller kommentarer.  

 

  


