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Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2020.  
 
Kortfattet resumé af bestyrelsens drøftelser og beslutninger:  
 

 
• Regnskabet (revideret) for VST viser et overskud på 67 t.kr. mod budgetteret 85 t.kr., mens budget 

2020 viser et overskud på 64 t.kr. 
 

• Regnskabet (revideret) for VSTC viser et overskud på 9 t.kr. mod budgetteret 43 t.kr., mens budget 
2020 viser et overskud på 55 t.kr. Budget 2020 er opstillet under den forudsætning, at VSTC’s frivillige 
momsregistrering jf. modtagen afgørelse fra Skattestyrelsen ophører pr. 01.01.2020. 

 
• Regnskaberne for 2019 for VST og VSTC blev indstillet til godkendelse på den kommende 

generalforsamling. 
 

Budgetforslaget for 2020 for VST og VSTC med uændrede kontingent- og banelejesatser blev 
godkendt til forelæggelse på den kommende generalforsamling. 
 

• Bestyrelsen fremlægger en række forslag til generel opdatering og tilpasning af VST’s vedtægter til 
godkendelse på den kommende generalforsamling. Ændringerne vedrører bl.a. bestemmelser 
vedrørende anvendelse af fuldmagter ved afstemninger. 
 

• Vedrørende indendørssæsonen 2020/2021 vil det blive et krav for at leje sæson-banetimer i prime 
time (dvs. banetimer, der koster kr. 5.000 for sæsonen), at spillerne er fuldtidsmedlemmer – senior 
eller motionister – og har betalt et helårskontingent på 1.650 kr. 

 
Ændringen vil påvirke en række af klubbens nuværende vinterspillere, såfremt de fortsat ønsker at leje 
banetider i prime time. 

 
• I februar måned er det flade tag over udhænget ved indgangspartiet også påsvejset et nyt lag 

tagpap.  
 

• Klubbens kasserer Thomas Klinkby ønsker at udtræde af bestyrelsen. Troels Tolstrup Nielsen har 
indvilliget i at opstille til bestyrelsen på den ledige plads. Bestyrelsen indstiller herefter Simon Hauch 
til ny kasserer, og skal i konsekvens heraf vælge en ny næstformand efter generalforsamlingen. 

 
• Klubbens formand Torsten Foersom har indvilliget i at genopstille som formand dog kun for et år, da 

det endnu ikke er lykkedes at rekruttere en person, der på sigt vil overtage formandsposten i VST. 
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