
Generalforsamling MOT G&U, mandag d. 21. november 2016 
 
Til stede: Brian Petersen, Helle Søndergaard, Frederikke Hedegaard, Dorthe Pallesen.  
Udover de nævnte fra bestyrelsen var der 3 fremmødte.  
Referent: Dorthe Pallesen 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Beretning af foreningens formand. 
4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge.  
5. Beretning og regnskaber ved kassereren.  
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse (jf. §7) 
8. Valg af revisor og dennes suppleant.  
9. Eventuelt.  

 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
Brian Petersen bød velkommen. Helle Søndergaard blev valgt til dirigent.  
 
Pkt. 2. Valg af stemmetællere: 
Trine Bennetsen og Birgit Hansen blev valgt som stemmetællere. 
 
Pkt. 3. Beretning v/formand Brian Petersen:  
Vi startede ud med, at vi skulle have styr på den nye fordeling af posterne. Vedtægterne var 
blevet ændrede, så vi var 5 bestyrelsesmedlemmer. Desværre holdt det ikke så længe. da 
Rie trådte ud af bestyrelsen. Suppleanterne blev spurgt, så vi igen kunne få 5 
bestyrelsesmedlemmer, men ønskede ikke at indtræde, så vi 4 tilbageværende måtte 
arbejde hårdt for at nå det hele. Vi har fået tingene til at køre, men vi skulle gerne op på 5 
igen, da det vil lette presset på alle os andre. 
Frederikke og jeg kæmper stadig en del med at få alle trådene samlet, da der er flere cvr nr., 
samt at der stadig er nogle ting som står i de tidligere formænds navne. Bl.a. fik vi pludselig 
besked om, at vores hjemmeside ikke var betalt. Vi fandt ud af, at de sendte regningen til en 
e-mailadresse, vi aldrig havde hørt om, så der er fortsat lidt at rydde op i. 
Frederikke og jeg havde møde med banken, så vi begge har mulighed for at se og benytte 
netbank, samt indsætte og hæve penge. Desuden har vi haft kursus med conventus finans. 
Der var mange ting, som ikke var skrevet ind, så det var til at forstå, og Frederikke kæmper 
stadig med dette. 
Efterfølgende arbejdede vi med at få mobilepay. Vi fik oprettet en konto ved danske bank og 
vi fik det op at køre. Vi har samtidig købt en telefon på taletid, så vi kan følge med, når der 
bliver betalt med mobilepay. Vi har også fået oprettet swipp på samme nummer. 
Vi holdt gymnastikopvisning, hvor vi lavede en slikbod og solgte godt fra denne. Det var en 
kanon indsats fra gymnastikudvalget. De havde styr på resten. Tak for godt samarbejde med 
STIF. 
Igennem det sidste år har vi prøvet at finde ud af, hvordan vi fik solgt det gamle telt. Vi blev 
enige om, at vi ville sætte det til salg på Lauritz.com, og fik efter mange måneders. arbejde 
solgt det til 4100 kr. 
Vi arbejder lige nu med at få lavet et samarbejde med Teltlauget i bl.a. Janderup, så vi er 
sikrede et telt til sportsfesten de næste mange år . 
Samtidig med, at vi skulle finde ud af, hvordan man fik en sportsfest op at køre med et 
næsten nyt udvalg, var der også sket udskiftning i barudvalget, så jeg tog tjansen sammen 
med Anne og Bodil, og vi fik styr på dette. Samtidig kæmpede sportsfestudvalget med at få 



det hele til at køre. De gjorde en fremragende indsats, og vi fik en kanon sportsfest i 2016. 
Fremover vil jeg stadig være i barudvalget, samt jeg vil være med til at hjælpe 
sportsfestudvalget. 
Helle og jeg har været til møde med IFV Varde for at finde ud af, hvad der skal ske med 
Orten stadion. Vi har besluttet, at i 2017 holder vi et borgermøde. 
Fremadrettet vil vi prøve at gøre foreningen stærkere økonomisk ved at komme med nye 
tiltag. Desuden skal vi have fundet ud af, hvad vi gør med dankort, da der er sket ændringer 
i teknologien og kravene, hvilket betyder, at vi ikke længere kan låne hos Varde 
håndboldklub. 
 
Kommentarer på brugen af dankort til sportsfesten. Svaret er, at der i 2016 var en del 
transaktioner på dankort - for tidligt at udfase det helt. Forslag om, at der i Teltlauget kunne 
indkøbes en i fællesskab. Brian undersøger det nærmere.  
 
Pkt. 4: Beretning fra udvalgene i alfabetisk orden: 
 
Badminton v/Dorthe Pallesen: 
Sæsonen 2015/16 sluttede ved udgangen af marts måned. Der blev rundsendt tilbud om 
sommer-badminton. Dette var der dog ikke tilslutning til.  
I indeværende sæson har vi igen baner på Varde Gymnasium og i MOT-Multi.  
På gymnasiet har vi 12 baner i gang denne vinter, fordelt på 3 baner i pigernes sal og 9 
baner i drengenes sal. Der spilles mandag-torsdag.  
I MOT-Multi spilles der om tirsdagen - her er der 7 baner lejet ud.  
 
Forslag om ændring af booking af baner til kommende sæson.  
 
Fodbold v/Dorthe Pallesen: 
Indesæsonen sluttede i marts måned og der blev opstartet U6-U8 hold udendørs m/Rasmus 
Møller og Mathias Tungelund som trænere. Der var 8-9 aktive drenge, der deltog i dette. Vi 
fandt ud af, at holdene var tilmeldt turnering (som fortsatte fra efteråret), der var bare ikke 
samme mængde børn, der var tilmeldt, så det kunne ikke hænge sammen, og vi var nødt til 
at trække holdene ud af turneringen.  
I efteråret havde vi ikke hold udendørs for U6-U8, men til gengæld et nystartet hold for U5. 
Træner for dette hold er Bo Andersen, (far til en dreng i børnehaven). Han henvendte sig 
selv til klubben og tilbød opstart af dette hold. Der var 4 aktive børn på dette hold. De 
ønskede at fortsætte i indendørs-sæsonen 2016/17. Derfor er der nu to børnehold i gang i 
MOT-Multi om fredagen kl. 15.30-16.30. Det drejer sig om de små på U5 og fortsat U6-U8 - 
der er hhv. 4 aktive og 9 aktive børn på de to hold. U6-U8 tilmelder sig løbende stævner - 
ingen turnering.  
Desuden har vi stadig et aktivt damehold, som spiller kampe med hjemmebane på Orten 
Stadion. Torsdag aften er der fra uge 43 opstartet herre-senior-hold, hvor Søren Jessen er 
tovholder. 
Tak til alle jer, der bruger jeres tid og kræfter på at træne, være holdledere, osv.  
 
Frisbee v/Dorthe Pallesen: 
I august 2016 blev bestyrelsen kontaktet af Sanne Tryk, som er flyttet til Mejls. Hun tilbød at 
stå for opstart og afvikling af et nyt tiltag - frisbee. Det sagde vi hurtigt ja tak til. De har fået 
tid i hallen om tirsdagen kl. 15-16. Der har været en del børn og prøve det af - pt. er der dog 
kun 4-5 aktive børn. Der er stadig plads til flere… I bestyrelsen har vi givet grønt lys til, at de 
spiller sæsonen ud, selvom de ikke er mange - vi synes, det er vigtigt, at nye tiltag får en 
chance.  
 



Gymnastik v/Helle Søndergaard: 
Årsberetning – gymnastik 
I gymnastikafdelingen har vi som altid haft en del at rive i. 
Vi havde endnu engang en fantastisk gymnastikopvisning i MOT Multi i foråret, nærmere 
søndag den 24. marts. Dette naturligvis i samarbejde med STIF. 
Vi havde også i år fået strikket et rigtig godt program sammen med børne- og voksenhold 
blandet mellem hinanden. Vores gæstehold i år, var Bramming Efterskole, som startede 
”ballet”. De gav den gas. Allerede under opvarmningen var der gang i hallen. Dejligt at se 
glæden stråle ud af de unge mennesker. Skoleholdenes størrelse afgør, hvilke hold der 
deltager i vores opvisning - de skal kunne være på gulvet.  
Endnu engang kunne vi sige. ”Aldrig havde vi haft så mange betalende til opvisningen”. 
(Dette har vi skrevet de sidste 4 år, så det er dejligt). Alt klappede. Det fungerede rigtig godt 
med Familie og Fritid i køkkenet, som stod for salg af kaffe, kage og sandwich, og MOT 
G&U stod for salg af slik og is. 
Gymnastikopvisningen 2017 bliver søndag den 26. marts, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. Vi ved også,at det ene gæstehold bliver Dejbjerglund Efterskole. 
I gymnastikudvalget har vi haft afgang af Jane Knudsen. Vi vil gerne takke hende for hendes 
store indsats. I stedet er Maria Lorentzen kommet til på sidelinjen. 
Vi havde i starten af september et fælles opstartsmøde i MOT multi sammen med STIF. Vi 
havde Camilla Christensen ude hos os, hvor hun lavede fælles opvarmning og nogle små 
lege, som man kunne bruge når man skulle i gang med træningen. Endvidere havde vi en 
”mini-førstehjælpskursus” En rigtig god aften, som vi helt sikkert også fremover vil gøre 
fælles. 
Vi har i år gang i samtlige børnehold, som vi har haft annonceret. 
Vi har i år samarbejde med THGU (Tistrup) hvor vi har fælles hold. 13+ og 16+. 
Udover de to voksne hold har vi puslinge som er vores egne, og mini-tons. Derudover har vi 
5 hold sammen med STIF og 4 hold sammen med både STIF og THGU. 
Det bør nævnes, at vi på vores kom i form hold er ca. 35 deltagere i alderen 19 – 70. En god 
blanding af både mænd og kvinder og alle kan være med. 
På det andet voksenhold, de unge piger der er blevet ældre, er der 40 gymnaster på holdet. 
Så vi må sige vi har godt fat i de voksne gymnaster. 
Afslutningsvis skal jeg takke alle som har givet en hjælpende hånd. Det gælder både 
forældre, gymnastikudvalget i STIF, men ikke mindst vores fantastiske instruktører. Uden jer 
havde vi ingen gymnastik. 
 
Håndbold v/Helle Søndergaard: 
Det er lidt trist at måtte meddele, at vi ikke længere har håndbold i MOT. 
Vi har godt nok i vinterens løb haft et serie 3 damehold. Holdet har i år ikke trænet, da der 
var kommet nye træningstider, som ikke var helt optimalt. Derfor besluttede damerne kun at 
ville spille kamp. 
Endvidere har holdet også spillet sommerhåndbold ligesom de plejer at gøre på Orten 
Stadion. Varde HK har også haft deres hjemmekampe på Orten Stadion. 
Da sæsonen skulle i gang igen, var der kun 10 damer ,og det var svært at kunne stille hold. 
Derfor gik holdet sammen med Alslev, som også havde svært ved at stille hold. Holdet 
træner nu i Alslev, og holdet hedder Alslev/MOT, hvilket var en betingelse for, at holdene 
kunne lægges sammen. 
Alslev står for at administration og kontingent m.v., hvorfor vi ikke længere har et rent 
damehold i håndbold. Børnehåndbold har heller ikke været muligt at få op at stå, men vi 
håber stærkt på, at børnehåndbold kommer op at stå igen til næste år. At der dukker nogle 
ildsjæle op, som vil være med til at få håndbolden i MOT i gang igen. 



Til slut vil jeg takke Jeanette Vogt, som har gjort et stort stykke arbejde igennem årene for at 
holde gang i MOT G&Us damehold i håndbold. Desværre har det ikke været muligt at få 
yngre spillere i gang, men alligevel var det den bedste løsning at gå sammen med Alslev. 
 
 
Svømning v/Brian Petersen: 
I år blev det besluttet, at alle til svømning skal have armbånd, men da vi skulle bruge 
armbåndene første gang var de ikke klar. Derfor udvidede jeg med en søndag ekstra, hvor 
jeg sad der, så alle kunne nå at få armbånd. 
Vi er ved at udarbejde regler for svømning, da det ikke er helt klart, hvad definitionen på 
“familie” er. Vi tænker, at en familie er en, der bor på samme adresse, men det er ikke 
praksis hos alle tilmeldte pt. Til næste år præciserer vi, hvad definitionen er på familie - det 
skal være meldt ud ved opstart - vi ønsker ikke at skulle kontrollere og tjekke op hver gang.  
Det er fuld betaling hele sæsonen uanset, hvilket tidspunkt på året man tilmelder sig.  
Lige nu er der 24 betalende på familie og 4 betalende på 2 personers. I alt 113 svømmere. 
 
Pkt. 5: Beretning og regnskaber v/kasserer Frederikke Hedegaard: 
Regnskabet omdeles. Da vi har ændret regnskabsåret er regnskabet ikke for et helt 
kalenderår.  
Frederikke gennemgår regnskabet, som er gennemgået og underskrevet af foreningens 
revisorer. Driftsresultatet er på kr. 9.655.  
Regnskabet godkendes. 
Stor tak skal lyde til revisorerne, som har lagt stor indsats i revisionen af årets regnskab.  
 
Forslag om, at assurandør kan komme ud til et møde og gennemgå foreningens policer for 
at sikre, at alt er dækket.  
 
Pkt. 6: Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 7: Valg af bestyrelse.  
På valg er Brian Petersen (genopstiller) og nyvalg til Rie Aarhus’ ledige plads i bestyrelsen. 
Nina Eriksen er foreslået, og bliver valgt ind i bestyrelsen. 1. suppleant bliver Anita Julius og 
2. suppleant bliver Trine Bennetsen.  
 
Der skal lyde stor tak til Rie Aarhus for indsatsen i bestyrelsen. 
 
Pkt. 8: Valg af revisor.  
På valg er Inga Albæk, som bliver genvalgt. 
 
Pkt. 9: Eventuelt. 
 


