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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 01.04.2021 - 31.03.2022 for GDIK. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik Vi anser den valgte 

regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Grejs, den 18. maj 2022 

 

 

Bestyrelsen 

 

Niels Hellmund Jensen, formand                    Mikkel Bo Mikkelsen, næstformand                      

 

Allan Frost, kasserer    Jesper V. Jensen   Thomas L. Jensen 

 

Henrik Olesen, suppleant 

                                                

 

Revisionspåtegning.  

 

Grejs. D. 5/5-2022 

Jeg har dags dato sammen med kassereren gennemgået regnskabet for GDIK 2021-2022. 

Indestående i pengeinstitutterne er kontrolleret. 

Både drift- og status regnskabet er godkendt dette år. 

Vedrørende øvrige indtægter er der indtægtsført kr. 150.000 i tilskud til en padelbane, hvor 

udgifterne først bliver afholdt det følgende år. 

 

 

Poul Germann 

 

 

 

 

Ledelsesberetning. 

 

Formålsparagraf: 

”Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og 

fællesskabets sundhed og trivsel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beretning GDIK 2021-22 

 

Endnu et år med Corona nedlukninger. 

Det forgangne år var igen præget af Coronavirus med nedlukninger af især den indendørs idræt. 

Der har i årets løb været en del frustrationer vedrørende manglende præciseringer og anvisninger 

fra Kulturministeriet og DGI/ DIF. 

Heldigvis har vi i skrivende stund igen normale tilstande både inde og ude. 

 

Arrangementer. 

Trods disse lidt vanskelige forhold har vi været i stand til at afholde nogle vigtige arrangementer, 

herunder sportens og familiens dag med bl.a. en stor fodboldturnering for børn med deltagelse af 

omkring 40 hold, en ”åbent hus” dag med forskellige aktiviteter på Grejs stadion kombineret med 

et lignende arrangement i Grejsdalen. Begge steder med stor tilslutning.  

Vi fik afviklet den udsatte koncert med Tørfisk med omkring 320 solgte billetter og et overskud på 

ca. 30.000 kr. til deling mellem GDIK og KC. Vi fik testet kapaciteterne både ude og inde og 

konstaterede, at uden de mange frivillige, som gav en hånd med, kunne vi ikke have gennemført 

arrangementet. 

 

På det sportslige plan havde vi den store fornøjelse at rykke op i serie 4 fodbold. Old Boys 32+ 

slog alt og alle og blev jyske mestre. GDIK tennis vandt suverænt deres gruppe. Stort tillykke til 

alle. 

 

Nye aktiviteter. 

Vi startede gymnastik op i Grejsdalshallen med god tilslutning og over 50 nye medlemmer. Det 

krævede nogle investeringer i redskaber, men jeg tror på at der på sigt er gode muligheder for at 

genstarte gymnastikken i Grejsdalen. Sæsonen sluttede med en gymnastikopvisning for børn i 

Grejsdalen med masser af både gymnaster og tilskuere under kyndig ledelse af Susanne og Jens. 

 

Vi fik etableret en Indoor Cycling afdeling og indrettet halvdelen af klubhuset i Grejs til formålet. 

Vi var så heldige at få mulighed for at købe de cykler, som fodboldlandsholdet havde brugt i 

forbindelse med Europamesterskaberne. Foreløbig forløber afdelingen med rimelig tilslutning. 

 

Den nye udendørs cykelafdeling er ved at finde sit leje med MTB om vinteren, og landevejscykling 

om sommeren. 

 

Bordtennis for seniorer er kommet rigtig godt i gang, og det samme gælder badminton træning 

for børn. Det seneste skud på stammen er Dance fitness, som vi har sat i gang pr. januar i år i 

KC.  

I august udsendte vi en omfattende folder med samtlige aktiviteter i Grejs Kulturcenter, Grejsdals 

Skole og Grejsdalshallen og på vore stadions. 

 

Medlemsudvikling. 

Året har udviklet sig meget positivt på foreningens medlemsantal, idet vi igen har haft en stor 

stigning i antal medlemmer.  

Indberetningen til CFR i 2020 lød på 864. I 2021 er tallet steget til 1175. Den store fremgang på 

36% skyldes for en dels vedkommende, at vi omsider har fået alle fodboldhold med i Kluboffice 

systemet, men selvfølgelig også de nye aktiviteter herunder gymnastik i Grejsdalen. 

I 2018 (året før Kulturcenteret) var det indberettede medlemstal på 485 medlemmer. Dette tal er 

steget med 142% til 1175 medlemmer.  

Instruktør- og trænerstaben er ligeledes udvidet i takt med nye aktiviteter.  



 

 

Frivilligfest. 

Som led i at skabe en stærkere klubånd, har bestyrelsen lagt op til, at vi laver en årlig frivilligfest, 

hvor vi fejrer og hylder de frivillige trænere og andre. Det er også her, vi vil udnævne årets navn 

(f.eks. træner, kammerat og bedste spiller) samt evt. indstillede æresmedlemmer. Festen var 

planlagt og budgetsat sidste år, men måtte aflyses grundet Corona. 

 

Kluboffice. 

Som tidligere nævnt har vi efterhånden fået Kluboffice op at køre. Der har været brugt mange 

kræfter på det. Det tyder på at være en god investering, idet vi har fået flere fra 

fodboldafdelingerne til at tilmelde sig – og betale kontingent. En speciel tak til Thomas, Jesper og 

Mikkel for en kæmpeindsats. 

 

Aftale med Friskolen og dagplejen i Vejle. 

Vi har igen lavet en skriftlig aftale med Friskolen om brug af fodbold- og tennisbaner. Friskolen 

betaler 10.500 kr. årligt for fodboldbaner og 50 kr. pr. gang, de bruger tennisbanerne. 

Vi har også lavet en aftale med Dagplejen i Vejle om at de lejer klubhuset på mandage fra 0700 

til 1700. Det indbringer omkring 20.000 kr. årligt. 

 

Årshjul og klubdiagram. 

For at skabe overblik for en ny bestyrelse arbejder vi med lave et årshjul med de vigtigste 

deadlines og begivenheder i årets løb. 

Ligeledes arbejder vi på at færdiggøre et organisationsdiagram, som udover at vise klubbens 

aktiviteter også kommer til at indeholde navne på bestyrelse og afdelingsledere samt klubliv, 

udvikling, administration, markedsføring og økonomi m.m. Med dette diagram vil nye folk kunne 

skabe sig et overblik over den, efterhånden store, organisationen.  

  

Investeringer m.m. 

Af større investeringer kan nævnes, at vi fik lyset på tennisbanerne gjort færdig. Det har kostet 

kr. 214.200.- og er finansieret med tilskud fra Nordea Fonden og DGI samt VK. Klubben selv betalt 

119.200 kr. 

 

Til Indoor cycling har vi investeret 140.600 kr. i cykler. Derudover har det kostet omkring 34.000 

kr. at indrette lokalet samt indkøb af diverse udstyr som PC-skærm m.m. Projektet er finansieret 

ved tilskud fra DGI, Fynske Bank og Jelling Spks. Fond på i alt 122.000 kr. Klubben har indskudt 

de resterende ca. 52.600 kr. Langt den største del af arbejdet med indretning blev udført af 

frivillige. 

 

Vi er ved at renovere tribunen på Grejsdalens stadion for omkring 50- 60.000 kr. Heraf har 

Grejsdalens Venner betalt 20.000 kr. og vi fik 11.500 fra VK samt 5.000 kr. fra Jelling Spks. Fond. 

Igen var en stor del af arbejdet udført af frivillige, og vi regner med at afslutte arbejdet den 21. 

maj.  

 

Udvikling i de økonomiske aktiviteter. 

Som det fremgår, har året til trods af lidt Corona besvær, været præget af højt aktivitetsniveau 

med stigende indtægter og udgifter. Som nævnt er der sat flere nye skibe i søen, og der har været 

en del naturlige følgeudgifter med indkøb af redskaber og materiel.  

Efter at have fratrukket de store investeringer har vi pr. 31.03. godt 1 mio. kr. stående i banken. 

Årets resultat blev et plus på 43.990 kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende under de givne 

omstændigheder, hvor vi har afholdt store investeringer.  

Vi står således med en stærk økonomi og er særdeles godt rustet til de kommende udfordringer. 



 

  

Allan vil redegøre detaljeret for regnskab og budget.  

 

De realiserede hovedtal ser således ud:        

Indtægter   1.355.263 kr. - heraf kontingenter 686.585 kr.   

Udgifter   1.311.272 kr. 

Resultat                         43.991 kr. 

 

Kontingenter udgjorde sidste år 458.282 kr., hvilket giver en fremgang i kontingenter på 49.8% 

 

 

Budget 2022-23 ordinær drift: 

Hovedtal. 

Indtægter   860.570 kr. – heraf kontingenter 731.770 kr. 

Udgifter   773.115 kr.  

Resultat     87.455 kr. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som påvirker det kommende år. 

Vi arbejder på en ny aftale med Grejs Kulturcenter om leje af fitness lokalet. Der er lagt op til en 

nedsættelse af huslejen i fitnesscenteret på omkring 33%, hvilket vil give os mulighed for at drive 

fitnesscenteret rentabelt og investere i ny maskiner. Umiddelbart efter generalforsamlingen, er 

der aftalt møde med KC. 

 

Vi har endnu ikke fået tildelt lokaletilskud til klubhuset, men regner med omkring 50-60.000 kr. 

 

Når vi ser fremad…. 

Som første prioritet er vi i gang med at rejse penge til en udendørs padelbane. Banen vil koste 

omkring 490.000 kr. inkl. moms. Planen ligger klar og vi har til nu rejst 350.000 kr. hvoraf de 

150.000 er GDIK’s bidrag. DGI, Jelling Spks. Fond og Norlys Vækstfond har støttet med i alt 

200.000 kr. Vi har ansøgninger liggende hos Sydbank, VK, Trygfonden og Ewii for i alt 175.000 

kr. Hvorvidt vi får tilskud, afventer vi stadig. 

Såfremt vi kommer til at mangle midler, vil vi søge at hente dem ved en privat pengeindsamling 

og evt. et sponsoreret cykelløb. Alternativt overvejer vi selv at finansiere en større andel. 

Vi forventer at være klar med den endelige finansiering omkring medio juni og vil umiddelbart 

herefter gå i gang med etableringen af banen, når vi har de fornødne tilladelser. 

 

Vi har købt 2 lysmaster af VK, som skal op på den eksisterende bane. Prisen var 20.000 kr. opsat 

og monteret. Vi skal selv grave kabler ned. 

 

I løbet af forsommeren planlægger vi at indsende en ansøgning (som ligger klar) til VK om at få 

konverteret den eksisterende bane med lys til kunstgræs i 2023. De foreløbige tal viser, at en 

sådan bane vil koste i omegnen af 3.5 – 4.0 mio. kr. inkl. moms. En af forudsætningerne for at 

det kan lade sig gøre er, at VK går ind i projektet med hhv. tilskud og lånegaranti. Ved at etablere 

en facilitetsforening kan vi fratrække anlægsmomsen på projektet. Indtil videre regner vi med 

selv at skulle finansiere omkring 450.000 - 500.000 kr. 

 

På opfordring fra foreningen har Vejle Kommune udlagt et areal bag Kulturcenteret til en 

fodboldbane med græs. Af hensyn til indsigtskiler til Kirken, må der ikke installeres lys med høje 

master på banen. Hvornår banen bliver etableret, foreligger der endnu ikke noget om. 

 

Det ser ud til, at Byfesten bliver til noget i 2022. Vi vil også glæde os til omsider at holde en længe 

tiltrængt fest for alle de frivillige kræfter, som er helt afgørende for klubbens eksistens. 



 

 

 

Afslutning. 

Som bekendt ligger Grejs i et udviklingsområde med mange nye boliger og tilflyttere og dermed 

muligheder for fortsat at ekspandere på medlemssiden. Derfor kan vi tillade os at have store 

ambitionerne, men det kræver, at vi holder tungen lige i munden sportsligt – og ikke mindst 

økonomisk.  

 

Til slut skal der lyde en kæmpestor tak til alle trænere, instruktører, afdelingsledere og alle I andre 

som i årets løb har ydet en stor indsats for klubben og fået tingene afviklet - selv når det var 

svært. En speciel tak til Carsten og Jens, som begge takker af fra som afdelingsledere fra hhv. 

tennis og gymnastik. 

Også en stor tak til de mange frivillige, som bag facaden laver et helt uundværligt stykke arbejde. 

Jeg har sagt det før - uden hjælp fra frivillige var der ingen klub.  

Også en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har været meget 

arbejde, og det har ikke altid været lige let. 

 

Dette var min sidste beretning, idet jeg ikke stiller op til bestyrelse igen. Jeg gik ind i 

bestyrelsesarbejdet da Kulturcenteret stod færdig, og har som sådan aftjent min værnepligt i 

foreningen. I al beskedenhed mener jeg, at jeg afleverer en klub med en stærk økonomi og i en 

god og fremtidssikret form.  


