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Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Indkomne forslag: 

a. Ændring af navn 

6. Planer for det kommende år 

7. Behandling af indkomne forslag  

8. Valg af bestyrelse 

På valg er:  

a. Ludvig Hansen – modtager genvalg 

Jørgen Skaarup - modtager genvalg  

Heidi Kodal - modtager genvalg  

b. Valg af 2 suppleanter 

c. Valg af 2 revisorer 

d. Valg af en revisorsuppleant 

9. Evt.  

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Lykke Guldbrandt, Idrætskonsulent hos Parasport Danmark (tidligere DHIF) vælges til dirigent og 

konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 

Heidi Kodal vælges som referent. 



 

Ad. 2. Formandens beretning 

Vores medlemstal er desværre faldet en del inden for de sidste par år. Specielt efter at Assersbølgård blev 

lukket. Det har jo også bevirket, at der nu er mere stille i svømmehallen om mandagen.  

 

Der er to hold til vandgymnastik, og her bliver medlemmerne hele tiden udfordret. Jeg er selv med på et af 

holdene, og føler virkelig at min krop har det bedre, efter at jeg er startet på denne motionsform. Lotte er 

god til at sammensætte øvelserne, så vores muskler bliver trænet og vore kroppe bliver stærkere.  Desuden 

er hun god til at får os til at samarbejde i vandet. 

Nogle gange leger vi søheste, som rider rundt i bassinet på ”ormen”. Andre gange løfter vi vægte, og 
somme tider tror hun endda, vi er en flok musikanter, for hun giver os trommestikkere, og så slår vi på 
lufttromme, både under og over vandet.  
 
Julehyggen, som er årets højdepunkt er altid festlig, med mad, sang og lotteri. Jeg synes det er dejligt at vi 
kan mødes og tale med hinanden, under andre forhold, end med alt det vand omkring os. Og her behøver 
vi ikke at bevæge os for at holde varmen. 

Gymnastik og sjov-holdet for børn med særlige behov træner i Læborgs Multihus en time om ugen. Holdet 
kører nu på 6. år 
I forårssæsonen 2019 var der 10 børn på holdet, men flere faktorer var medvirkende til, at vi oplevede et 
fald til 7 børn i efterårssæsonen. Holdet startede året med ny instruktør, der er meget dygtig og afholdt af 
både børn og forældre. Vores instruktør har desværre sat slutdato på sit engagement i foreningen og til 
september skal holdet finde ny instruktør. 
Børnene fik hen over vinteren en gave af Lions, der forærede dem hættetrøjer med logo og navn på. Det 
betyder meget for børnene at have et synligt bevis på at de er en del af et hold og en forening, så de kan 
være lidt mere som andre børn. 
 
Sidste år fik vi lavet en ”roll up”, samt nogle flyers. Disse reklamematerialer blev bestilt hos Ladelund Skilte, 
og det endte med at de sponsorerede det hele, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
Vores første reklamefremstød var til Open by Night i foråret, som var en kold og blæsende fornøjelse, og vi 

stod i udkanten af Vejen, så der kom ikke så mange mennesker forbi. Denne aften var foreningen for 

organdonation til stede på vores stand i skikkelse af Jørgen Skaarup.  

I efteråret fik vi en stand i centrum af byen. Vejret var betydeligt bedre, og der var mange flere mennesker, 
som kiggede forbi til en snak. 
 
Vi tilstræber, at der er en fra bestyrelsen, som deltager i de møder, vi bliver inviteret til, og som vi mener, 
er relevante for os. I det mindste kan vi fortælle hvem vi er, så folk kan få kendskab til vores forening, for 
der er rigtig mange mennesker, som ikke ved, at der er en handicapidrætsforening i Vejen-området. 
Vi har deltaget i Frivillig-Fredag. En aften, hvor de frivillige, som jo alle gør en stor indsats i deres foreninger, 

bliver fejret. Kommunens folk serverer kaffe/kage, og der krydres med et foredrag. 

Til seniordag i Vejen Idræts Center, havde vi en stand sammen med tandem-klubben.  

Vi har også deltaget i et tema-møde på det nye rådhus, og efter mødet var der rundvisning for de 
interesserede. 
 



 

I Handicapidrætssamvirket er der kommet nye klubber til. Dette Samvirke består nu af følgende 
foreninger/klubber, foruden os: 
Vejen og omegns Tandemklub, DH-Vejen, Polioforeningen, Vejen Gymnastikforening (trampolin), Holsted 

Ungdoms- og Gymnastikforening (Mix-hold og OL-hold), Vejen Lykkeliga (håndbold). Idrætskonsulent fra 

Parasport Danmark. 

 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning. 

Ad.3.  Regnskab 

Fremlægges af Ludvig og Karin 



 

 

Børneholdets økonomi holder foreningen oppe, hvilket bestyrelsen betragter som problematisk og 

urimeligt. 



 

Budget for 2020 fremlægges 

 



 

 

 

Ad. 4. Kontingent 

Bestyrelsen fremlægger udregninger af kontingent for svømning og varmtvandsgymnastik 

I 2020 har man mulighed for at deltage 39 gange til svømning eller varmtvandsgymnastik 

 At deltage på 1 hold koster pt. 400,- pr halvår, hvilket betyder at prisen pr. gang er Kr. 20,51 

 At deltage på 2 hold koster pt. 500,- pr halvår – her opnår man 78 træninger, hvilket betyder at 

prisen pr. gang er Kr. 12,82 



 

Til sammenligning koster det 60,- at komme i svømmehal i hverdagen og 80,- i weekenden.  

Bestyrelsen er varslet en stor prisstigning fra Vejen Idrætscenter. 

Foreningens økonomi og likviditet bør forstærkes, hvis den ønsker at bestå. 

Bestyrelsen foreslår derfor en kontingentstigning for svømning og varmtvandsgymnastik. 

 Deltagelse på 1 hold skal koste 500,- pr halvår, hvilket betyder at prisen pr. gang er Kr. 25,64 

 Deltagelse på 2 hold skal koste 650,- pr. halvår, hvilket betyder at prisen pr. gang er Kr. 16,67 

På trods af den foreslåede stigning af kontingentet er prislejet stadig langt billigere end alle andre hold i 

øvrige foreninger og VIC. 

Generalforsamlingen godkender kontingentstigningen. 

Ad. 5. Indkomne forslag 

Forslag stillet af bestyrelsen: Ændring af foreningens navn 

Bestyrelsen mener at foreningens navn er utidssvarende og kan spænde ben for medlemstilgang, da mange 

ikke anser sig selv for værende handicappede. Bestyrelsen foreslår derfor en navneændring til ”Parasport 

Vejen”. 

Der diskuteres om navnet er relevant eller stadig giver for mange associationer til handicap. 

Stedbetegnelsen diskuteres, da foreningen altid er åbne for at etablere hold i andre byer – også langt fra 

Vejen, hvis dette ønskes. Parasport Vejen henviser til foreningens hovedsæde og er mere relevant end 

f.eks. Parasport Sydvest. 

Der stemmes om forslaget og det vedtages med 15 stemmer ud af 21 deltagende på generalforsamlingen. 

Ad. 6. Planer for det kommende år 

Vi, i bestyrelsen vil fortsat gøre en indsats med at synliggøre vores lille forening, og håber derved at 
erhverve nye medlemmer. Vi vil gerne give folk mulighed for at møde andre mennesker og give dem en 
følelse af, at de hører til blandt ligestillede. Heldigvis er der flere at jer medlemmer, som har taget 
udfordringen fra sidste år op, og inviteret en nabo eller ven med. Tak til jer. 

Igen i år vil vi deltage i Open by Night, og første gang er den 1. maj i Vejen. Jeg vil gerne opfordre jer alle til 
at lægge vejen forbi vores stand. Og endnu bedre vil det være, hvis du har mulighed for at være der en 
times tid. Snakke med folk, som kommer forbi, og fortælle dem hvilke tilbud vi har i vores forening. 
Vi vil forsøge at finde en anden forening, som vil stå sammen med os. Vi prøvede det et par gange sidste år, 
og det var en succes.  
Vejen Idræts Center har varslet en rimelig prisstigning fra 1/7. Fra 365,- til 400,-.  

Selv om vi er gode til at regne, både Ludvig og jeg, så kan økonomien ikke hænge sammen. Og det er 
desværre nødvendigt at hæve kontingentet efter sommerferien. 



 

Det største projekt, vi i bestyrelsen, arbejder med lige i øjeblikket, er ændring af foreningens navn. 
Handicapidrætsforeningen for Vejen, Holsted og Brørup er et langt navn. Når jeg i forenings sammenhæng 
skal fortælle, hvor jeg kommer fra, er jeg nærmest forpustet inden hele navnet er udtalt, og jeg fornemmer, 
at de personer, som skal høre på det, har glemt det, inden jeg er færdig med at udtale hele navnet. Vi er en 
del af det tidligere DHIF, som er en forkortelse af Danmarks Handicap Idræts Forbund, som nu har ændret 
deres navn til Parasport Danmark. 

Måske sidder du med et godt forslag til et nyt navn, ellers kan du tænke over det, indtil punktet skal 
behandles lidt senere. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle vore medlemmer til at fortælle om vores forening og de tilbud vi har. 
Det er vigtigt, at vi får nye medlemmer, så foreningen kan bestå i mange år fremover. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne, Ludvig, Heidi, Jørgen og Karen for jeres engagement i det 
forløbne år. Der er blevet drøftet mange ting til vore bestyrelsesmøder. Nogle emner bliver forkastet, og 
andre arbejder vi videre med… 

Desuden vil jeg gerne sige tak til Vera og Poul, som hjælper Ludvig med armbånd, når jeg er forhindret. 

Og tak til vore to revisorer, Grethe og Svend. 

Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til dig Lykke, fordi du igen i år vil være vores dirigent. Det er trygt, at 

have en person, fra Parasport Danmark, til at sidde med ved bordet, så alt forgår på den rigtige måde. 

Ad. 8. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsesmedlemmer 

Ludvig Hansen: GENVALGT 

Jørgen Skaarup: GENVALGT 

Heidi Kodal: GENVALGT 

Suppleanter  

Vera Hansen 

 Poul Johannsen 

Revisor 

Svend Lund 

Grethe Hansen 

Revisorsuppleant 

 Johanne Olesen 

Ad. 8. Eventuelt 

Der kommer et forslag om at tage suppleanter med til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen overvejer forslaget. 



 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

___________________  ___________________ 

Lykke Guldbrandt, Dirigent  Karin Mikkelsen, Formand 

 


