Generalforsamling i Idom-Råsted Idrætsforening
Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30 i PLEXUS Idom-Råsted

Beretninger:
Fodbold
Indefodboldsæsonen sluttede i foråret 2017 med den traditionelle PLEXUS Cup.
Samarbejdet med Nr. Felding i FC Fri er virkeligt en succes, flere hold var til Ramsing
Cup, i 2018 vil man prøve at få alle hold med dertil.
Der er samarbejde med FC Midtjylland, hvor en del drenge træner i FC Midtjylland en
gang om ugen. To trænere har været med i ”Røddernes Akademi”, et trænerforløb over
8 måneder. Der har været lidt problemer med at finde trænere, men det blev løst. Det
er blevet besluttet at lave en fælles styregruppe på ca. fem personer der skal stå for
arbejdet i FC Fri.
En del hold til indendørs fodbold i vinter, nogle har været så gode, de blev udtaget til
”Final Four” stævnet, hvor de gjorde en god figur. Udendørssæsonen starter her sidst i
marts med en samlet opstartsdag.
Fitness
Vi er indgået i aftale med håndbold vedr. lavere kontingent i fitness, hvis man i
forvejen er medlem af håndbold. Vi er meget villige til at indgå i andre aftaler af den
art.
Fitnesshold er startet op om mandagen kl. 17-18 v. Helle Skov. Alle medlemmer af
fitness kan være med, eller betaling pr. gang. Kom gerne der er plads til flere.
Helle indgår i makkerskab med mig om formandsposten i Fitness.
De åbne fløjdøre i fitness er et ønske fra centerlederen. Vi oplever ikke de store
problemer med det, men kontakt mig, hvis det er tilfældet. Vi kører det som forsøg.
Håndbold
De mindste har været til stævner og moret sig, det er vigtigt for at holde på dem til
næste år. Fremover vil der være ”årgangshold”, U7, U8, U9 osv. ved JBU. Det kan give
problemer med vores små årgange. Der er ikke mulighed for et formelt samarbejde
med Nr. Felding, da de ikke har håndbold på programmet. Håndbold har hjulpet
Kulturperlen, hyggelige aftener i silende regn. Herresenior var med til Jack og Jones
stævne og kom hjem med en fin pokal.
Håndbold stod for kaffe/kagebod ved åbent landbrug i Blæsbjerg i september, mange
besøgende og god afsætning. Oktober var der besøg af håndboldkaravanen, hvilket
skaffede 14 U8 piger, de har ikke spillet turnering i år men måske i 2018. I november
var der penge fra Vestforsyning til opstart af tre hold, blandt andet damehold.
Afdelingen hjalp med entre til Vintercircus i PLEXUS, gav lidt penge også. U10
drenge holdet kom ikke i gang, hvorimod U12 drenge har haft en fin sæson. Senior
holdene har klaret sig flot, sluttede alle tre i toppen af deres rækker, dog uden at
rykke op. Der er etableret kortbane til U8 i hallen inkl. opstregning og nye mål med
finansiel hjælp fra hovedbestyrelsen.

Gymnastik
Vi har lige netop afsluttet gymnastiksæsonen med en super fin opvisning, og Plexus
var fyldt op - så det var en succes for os.
Der var vores egne gymnaster fordelt på tre hold, som alle viste et fint udsnit af hvad
de havde lært. Jakob lavede lysshow for os med farvet, disko og spotlys på børnene. Vi
syntes personligt ikke, at der var lys nok, så man kunne se børnene ordenligt - så det
levede ikke helt op til vores forventninger. Til gengæld har vi fået meget ros fra
publikum, som syntes det var utroligt hyggeligt at være til opvisningen.
Derudover havde vi besøg af to gæstehold (Staby Efterskole og Trabjerg Mix) med ialt
250 gymnaster hvoraf 12 af dem var lokale - og vi fik ros af gymnasterne for at have et
godt publikum her i Idom :-)
Der var en helt igennem dejlig stemning hele dagen.
Vi har været 3 mand i bestyrelsen ud af 5 mulige, og det har været lige i underkanten.
Derfor er vi gået på jagt efter nye bestyrelsesmedlemmer. Vi hjælper alle lige meget
til, og passer godt sammen. Så det er fantastisk.
Vi har haft et dejligt år med meget glade, og meget livlige børn.... 15 på Mor, Far,
Barn-holdet, 28 på Tumlingeholdet , 18 på springholdet og 16 på senioridræt.
Derudover har der været Yoga, hvor der helst skulle have været minimum 15 personer
på holdet, for at økonomien kunne løbe rundt, og det er ikke gået alt for godt. Der er
efterspørgsel på holdet, men det ligger nok stadig lidt for tidligt på dagen, og da det er
en træner udefra, er vi nød til at være der når hun kan, og samtidig betale en høj
timeløn.
Store udfordringer med pladsen til vores redskaber, som tager skade af det nuværende
system. Indtil videre er der ikke en løsning på problemet, da vi mangler plads generelt
i Plexus. Vi håber på, at vi sammen kan arbejde på en bedre løsning. Alt i alt et fint
gymnastikår med plads til forbedring og forandring - Vi er absolut åbne for nye ideer.
Badminton:
Ingen beretning
Volleyball
Hvilende
Hovedbestyrelsen Vedhæftet
Det nye centerpar har været med til at løfte samarbejdsklimaet mellem IRIF og
PLEXUS. Det giver større incitament til at hjælpen også går den anden vej.
Vedr. genbrugsmarkedet har en del bemærket, at entreen var meget lille, kun 10 kr.,
kunne godt være det dobbelte for de voksne.
Regnskaber:
Fodbold
Faldende kontingenter, lidt pga. for sen indbetaling, kom først i 2018. Flot overskud
på knap 60.000 kr.

Fitness
Faldende kontingentindtægter. Der er købt nyt musikanlæg, så man kan spille musik
fra egen mobiltelefon. Slutter på et lille underskud på godt 5500 kr.
Håndbold
Øget indtægt pga. øget senior aktivitet. Lille underskud på godt 2000 kr., men der
mangler det sidste beløb på 5000 kr. fra Kulturperlen. Håndbold har en aftale med en
sportsbutik i Holstebro, at de har et beløb på 10.000 som håndbold kan købe tøj og
gaver til trænere mm. for.
Gymnastik
Fint år med et lille overskud på godt 4000 kr. Ikke de store udgifter til indkøb af
redskaber, som er den store udgift ud sammen med gaver til trænere.
Badminton
Kun fire aktive, der er ikke reklameret efter nye spillere som der blev i 2016. Det
skaffede en del aktive udefra. Mange børn spiller i Solkær, så kunne der skaffes
trænere, kunne der måske aktiveres nogle børn, der ellers ikke er aktive.
Hovedbestyrelsen kunne overveje at sætte et opslag i Kontakt og på hjemmesiden
efter børnetrænere, så der kunne komme lidt mere gang i det. Det skulle ske i juni?
Volley
Selvom der ingen aktivitet var i afdelingen i 2017 opkrævede banken et gebyr på 950
kr. Ejner Rask, der var kasserer, klagede og fik pengene retur. Det bør overvejes at
lukke afdelingen, for at undgå de årlige gebyrer. Det kan hurtigt startes op igen, hvis
der er interesse.
Hovedbestyrelsen
Der er indtægter fra tre gange genbrugsmarked. Det giver en ekstra indtægt i år og et
samlet resultat på knap 40.000 i overskud. Balancen viser en samlet egenkapital på
426,119 kr. Især fodbold trækker opad med en beholdning på over 100.000 kr.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Hovedbestyrelsen:
Valg af kasserer / sekretærer
På valg: Ole Toft. Genvalgt
Håndboldudvalget: 5 medlemmer + 2 suppleanter:
På valg: Elsebeth Nicolaisen og Gorm Rasmussen. Genvalgt
Bestyrelsen består derudover af Helle Madsen, Morten Enevoldsen og Henrik Kappel
Fitness: 3 medlemmer + 1 suppleant
På valg: Helle Skov og Lillian Jensen. Genvalgt
Bestyrelsen består desuden af Jan Milter
Suppleant er Jesper Damsgaard

Fodboldudvalget: 5 medlemmer + 2 suppleanter
På valg: Thomas Hessellund og Flemming Lind. Genvalgt
Bestyrelsen består desuden af Bo Madsen, Kim Maan og Anne Sophie Parbo.
Sidstnævnte er udtrådt og erstattet af Elsebeth Nicolaisen
Ingen suppleant
Gymnastikudvalget: 5 medlemmer + 1 suppleant
På valg: Henriette Kappel og Ina Bertelsen.
Bestyrelsen består desuden af Tina Sahlquist. Genvalgt
To vacante pladser. De prøver at finde flere
Badmintonudvalget: 3 medlemmer + 1 suppleant
H.P Holmgaard fortsætter.
Volleyball:
Hvilende
Valg af revisor og revisorsuppleant
Janne Kirkegård fortsætter og Per Lauridsen fortsætter som suppleant
Evt.:
Intet.

