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1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent 

Ordstyrer: John Engstrøm 

Stemmetæller: Kasper Sig Pedersen og Natalie Lauridsen 

Referent: Donna Sørensen  

 

2. Formandens beretning  

      Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede vi os med: 

• Undertegnede, Formand 

• Thomas Møller, Næstformand 

• Donna Sørensen, Kasserer 

• Hans Pedersen, Bestyrelsesmedlem 

• Cecilia Lavender, Sekretær 
 

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor vi udover de almindelige opgaver, har  
arbejdet med: 

• Digitalisering af ca. 500 sider, som indeholder over 1000 avisartikler. 

• Sponsorater og fonde 

• Møder med kommunen, uden/kort varsel, besparelser de sidste par år. 

• Samtykke (GDPR) for billeder og kørsel 
 

Det har været en hård år for bestyrelsen, da det bliver svære at drive foreningen pga. flere regler og  
mangle på frivillige. 

 
I 2019 har vi afholdt 3 kupgradueringer for vores begynder og øvet hold, samt prøvegradueringer op  
til. Nogle af vores instruktører har også været på gradueringskursus, for at blive opdateret og  
kvalificeret til gradueringsret under forbundet. 

 
Der har været afholdt førstehjælp kursus i klubben for V.E.B. 

 
I klubben er der mange træningstilbud til vores medlemmer. 

• 2 ugentlige træninger for begynder (grundtræning). 

• 2 ugentlige træninger for øvede og voksne (grundtræning). 

• 3 ugentlige træninger for deltagere på kamphold (medlemmer af VEB Elite deltager også). 

• 1 ugentlig VEB Elite træning. 

• 2 månedlige træninger for deltagere på teknikhold. 
 

I efteråret 2019 har der været en ny mulighed for børn, som ønsker at prøve kræfter med  
kamptræning. Jeg vil gerne rose, når der på eget initiativ bliver lavet sådan et tilbud til vores  
medlemmer. 
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Teknikholdet har i 2019 deltaget til 2 stævner. Bord Nord Cup, samt DM. Det er første gang klubben har 
haft en teknikdeltager afsted til DM i over 10 år.  
 
Kampholdet har i 2019 deltaget til 16 stævner. Høsten for 2019 har været på 18 guldmedaljer, hvoraf 6  
af dem er G-Stævner, 2 sølv og 4 bronze.  Det har været et faktisk år for eliten i klubben. Der er 4 kæmpere 
som træner på V.E.B. og vi har 3 piger på det danske landshold. I 2019 har pigernes placering på 
verdensranglisten ændret sig væsentlig: 

• Natalie, 52 

• Lisa, 47 

• Rebekka, 170 
 
Natalie har modtaget prisen for årets udøver i Brande og Lisa for årets udøver i V.E.B. Natalie, Lisa og 
Rebekka har fået tildelt Idrættens Hæderspris for deres eliteidrætspræstationer af Ikast-Brande kommune. 
 
I juleferien har der været en kamplejr for V.E.B. Elite. 
 
Mathias Ask Hansen har været oppe til dan-graduering i julen. Stor tillykke til ham med hans nye titel. 
 
Sidste år har klubben igen haft dommer med til både kamp og teknik stævner.  
 
Vi har et godt samarbejde i V.E.B. foreningen også kendt som V.E.B. Elite, som klubberne Vejle, Esbjerg og 
Brande har været med til at grundlægge. Det er med til at udvikle vores elite udøvere. Der er også V.E.B. 
børn, som er sparring for børn. Det går på skift i klubberne, hvor formålet er at børnene får mere erfaring 
og der bliver ikke udråbt nogle vinder eller taber. 
 
Vores hyttetur blev desværre ikke til noget i 2019 pga. for få tilmeldte fra både medlemmer og frivillige. 
Bestyrelsen er meget presset og vi kan ikke lave alt i klubben selv. Jeg vil gerne opfordre frivillige 
(forældre) til, at byde ind med noget til vores arrangementer. Små ting kan også gøre en stor forskel. At 
man melder sig som frivillige, betyder nødvendigvis ikke, at man skal lave alt selv.  
 
Det er tradition, i hvert fald i min tid i klubben, at vi mødes til en sommerafslutning med grill. Det har jeg 
altid nydt og det gjorde vi også i 2019. Der var en fælles træning for børn og voksne, hvor det blev afsluttet 
med en opvisning inden maden.  
 
Der har igen været store besparelser, for at få vores økonomi til at hænge sammen efter kommunen har 
skåret i vores elite tilskud og vi får flere kvalificeret sig til mesterskaber. Det er en udfordring, at følge med 
niveauet på verdensplan, når vi samtidige bliver nød til at finde besparelser. 
 
Bestseller har i 2019 lavet en Brande-Pulje og har støttet os til at købe udstyr. Det er vi meget taknemlige 
for. 
 
Det er ikke kun os som foreningen, som er blevet ramt af besparelser. Derfor har vi valgt at melde os ind i 
Brande City, som er en fælles talehør overfor kommunen for foreninger i Brande og omegnen. 
 
Sportmaster Brande er desværre lukket i 2019. Vi har lavet en ny aftale med Sportmaster, hvor vi har 
skiftet dragt fra Hummel til Nike. Der bliver mulighed for at bestille klubdragterne ca. 3 gange om året.  
 
Og til sidst har vi været i gang med, at lærer nye instruktører op, som jeg håber vil være med til at udvikle 
klubben i fremtiden. 
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3. Revisorens beretning  

Regnskabet løbes igennem. Vi havde en lavere indtægt i 2019, da havde færre elever i 2019 end i 2018  
og det kommunale tilskud er faldt væsentligt. 
Men vi har også passet på udgifterne. Udgifterne til elitesatsningen, elitens stævneudgifter samt 
bussen har været mindre end i 2018.  

 
Vi har sparet på telefon og internet, vi har blandt andet sparet fælles internet og mobile pay væk. 

 
Det har alt i alt give en besparelse på næsten 100t på udgiftssiden. 

 
Udgifterne til arrangementer har været mindre bl.a. pga. aflyst hyttetur. 

 
Vi kommer ud med et underskud på ca. 10t, men det er godt klaret i forhold til den nedskæring der  
har været fra kommunen på næsten 100t. 
 
Vi fik 15t af VEB til at købe udstyr for i 2018, dem har vi brugt i 2019. 

 
Vi har ikke hørt, at kommunen har tænkt at reducere yderligere i tilskuddet på nuværende tidspunkt.  
Og de har tilkendegivet, at vi får de 40t, vi skal have for at holde VEB i gang. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Valg af bestyrelse   

  

a. På valg er:  

Formand: Ulrik Pedersen - genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Hans Pedersen – træder ud 

Jennifer Stegmann - valgt 

 

b. Valg af suppleanter (2 stk.) 

Rene Kjær 

Hans Pedersen 

 

c. Valg af Revisor 

Revisor John Engstrøm (ønsker genvalg) og blev genvalgt 

  

d. Valg af Sekretær  

Cecilia Lavender træder ud.  

Ny sekretær vælges ved konstituering. 

 

e. Valg af Junior Repræsentant 

Mathias Ask Hansen 

 

5. Kåring  

Årets fighter: 

Indstillet: Anton Boesgaard Teilmann og Lærke Urup Baltzersen 

Med én stemme til forskel blev Årets fighter: Lærke Urup Baltzersen 
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Årets kammerat: 

Indstillet: Mathias Nielsen og Amalie Ask Hansen 

Med én stemme til forskel blev Årets kammerat: Mathias Nielsen 
 

6. Indkomne forslag til behandling 

    Ingen indkomne 

7. Eventuelt 

Nogle få går i bad, men der er ingen forhæng, så man kan ikke bade uden, at andre herunder børn 

kan se det. Man vil gerne, hvis der kan hænges et forhæng op. 

Søndag d. 2. februar har klubben Mini-VEB, Der kommer børnekæmpere fra Esbjerg, Vejle og 

Brande og vi vil rigtig gerne have nogle hjælpere. Også gerne nogen, som kender til at kæmpe. Der 

kæmpes med Marvel. Stort set alle voksne kan bruges. 

Alle trænere skal kontrollere døren i redskabsrummet inden de går, da der har været nogen inde 

og hygge sig i rummet, som ikke bør være der. Vi kan risikere at de ødelægger noget. 

Vi skulle gerne få gang i noget hyttetur igen eller måske en kanotur, så der er noget aktivitet for 

bredden, og folk er nødt til at komme ind i kampen og hjælpe til. Det gælder børnene, trænere og 

forældre. Det er vigtigt at binde børnene sammen. Kideris Hytten ligger et fedt sted og det plejer 

at være en kanon tur. 

Kamptræning der var i efteråret for børn, har fået super meget ros. Det vil man gerne, hvis det kan 

komme igen. Børnene er også bedre rustet til mini-VEB. 


