
 
 
Referat fra VST bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2019 
 
Kortfattet resumé af bestyrelsens drøftelser og beslutninger:  
 

1. Imod den tradition, der ellers har været i mange år i VST, nødvendiggjorde opstilling af fire 
personer til bestyrelsen i forhold til tre ledige bestyrelsesposter, at der blev afholdt kampvalg 
på generalforsamlingen her i marts. Mette Rytsel og Henrik Bloch Rasmussen, der tidligere 
havde været henholdsvis suppleant og bestyrelsesmedlem blev valgt, mens Rikke Olsen blev 
nyvalgt i stedet for Ann-Birgitte Holm Gregersen, der var bestyrelsens kandidatforslag. 
 
I lyset af den uventede situation og nogen usikkerhed om håndtering af denne situation 
besluttede bestyrelsen, at der inden næste generalforsamling skal ske en revidering af klubbens 
vedtægter, således at der tages højde for sådanne situationer i større udstrækning. Det er dog 
bestyrelsens holdning, at vedtægterne også skal afspejle medlemsdemokratiet, som en 
generalforsamling skal kunne rumme. 
  

2. Konstitueringen efter generalforsamlingen fik følgende resultat: 
a. Simon Hauch blev valgt til Næstformand 
b. Henrik Bloch Rasmussen ny formand for Eliteudvalget 
c. Thomas Klinkby fortsætter som formand for Turneringsudvalget 
d. Frederik Nymann Schoop ny formand for Senior- og veteranudvalget 
e. Rikke Olsen ny formand for Juniorudvalget 
f. Henriette Rørdam forsætter som formand for Motionistudvalget 
g. Kasserer Thomas Klinkby fortsætter som formand for Økonomi- og anlægsudvalget 
h. Mette Rytsel fortsætter som formand for Sponsor- og kommunikationsudvalget. 

 
Endvidere blev sammensætningen af udvalg og arbejdsgrupper opdateret. 
 

3. Opdateret notat om ’forventninger til bestyrelsesmedlemmer’ blev behandlet og offentliggøres 
på VST’s hjemmeside. 
 

4. Ud fra et stærkt ønske om at ikke-anvendte indendørstimer afmeldes med henblik på booking 
til anden side besluttedes at hæve kompensationen, såfremt banetimen bookes, fra 50 kr. til 
125 kr. allerede for indeværende sæson. 

 
5. VST’s førstehold både dame- og herresiden har klaret sig fint i vintersæsonen, således 

dameholdet rykker op i elitedivisionen og herreholdet forbliver i elitedivisionen. 
 

6. I den kommende udendørssæson etableres som en nyskabelse motionisttræning om morgenen 
henholdsvis kl. 6.30 og 7.30, ligesom der startes et formiddagshold for +60-personer. 
 

7. Standerhejsning finder sted søndag den 28. april kl. 15, VST Cup afvikles i uge 25 17.-23. juni og 
VST’s sommerfest afholdes den 21. juni 2019. 

 
 

// VST og VSTC’s bestyrelse den 14. april 2019 


