
VIM ekstraordinær generalforsamling den 01/10-2019 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Morten Pedersen 
 

2. Valg af referent. 
 

Rune Oland 
 

3. Godkendelse af Troels Mylin og Kasper Vedsmand som ekstraordinære medlemmer. 
De er begge godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af økonomisk situation og hændelsesforløb (Lanz) 
§ Lanz fremlægger hvordan sagen startede. 
§ Kører som virksomhed og vi burde køre som forening. 
§ Vi skylder ca. 60.000 kr. som det ser ud nu. 
§ Vi har sparet 300.000 kr. på valget, så overordnet en god situation. 
§ Dog en hård proces for kasseren.  
§ Revisoren har ikke fundet fejlen. 
§ Lanz reagerede da SKAT ville betale for meget tilbage i moms. 
§ Lanz briefer omkring momsbelagte og ikke momsbelagte ydelser vs. Donationer. 
§ SKAT er ikke informeret endnu – det vil blive gjort opmærksom på efter 

generalforsamlingen.  
§ Lanz briefer omkring CG’s økonomi (ca. 0 kr) 
§ Lousdal spørger ind til hvornår det er bedst at indberette.  
§ Lanz svare at man kan blive vurderet som værende i ond tro, hvis vi holder på 

viden.  
§ Lousdal ønsker en afdragsordning aftalt med SKAT – Lanz er enig. 

 
5. Valg af bestyrelse og revisor.   

Valg af bestyrelse. 
Formand: Kim Holm - GODKENDT 
Kassér: Christian Alexander Lanz - GODKENDT 
Bestyrelsesmedlem (tre vælges):  

a. Rune Oland Tanggaard - GODKENDT 

b. Brian Lousdal - GODKENDT 

c. (NY) Pierre Skovgaard – VALGT IND. Pierre fortæller sin historie og tanke. 

Suppleant: Mads Wørmer -GODKENDT 
Revisor: MN Revision –  

Lanz tale rind I at en mulighed kunne være at bruge den nye.  



Bestyrelsen godkendes til at kunne vælge ny revisor.  

(Ang. revisor ønsker bestyrelsen mandat til at vælge en ny, såfremt nuværende træder 
tilbage)  

6. Løsningsforslag til moms/SKAT situation 

§ Salg af udstyr 
• Lanz lægger op til at der laves en optælling af VIM udstyr. 
• Der tales ind hvorvidt udstyr skal/kan sælges eller ej. 
• Vi kan ikke tillade os at sælge items der er sponsoreret. 
• Jonas taler ind i at man sælger til medlemmer i pakkeløsninger (efter 

interesse). 
• Lousdal taler for at vi kunne sælge til passive støttemedlemskaber 

§ Passiv støttemedlemsskab 
• Har vi 300 støttemedlemmer, så kan firmaer trække bidrag fra i skat 
• Pierre taler ind i CSR i forhold til firmaers mulighed for at trække fra. 
• Lanz tjekker op reglerne omkring de 300 støttemedlemskaber. 
• Robert spørger ind til om det ikke er ok at sælge ting efter tre år. 
• Robert taler ind i at sælge fjellski og soverposer m.m. til en højskole. 
•  

§ Ekstraordinært kontingent 
• Lanz taler det ind som en mulighed (2000 kr. pr. mand) 
• Jonas taler ind i en mulig medlemsflugt 
• Niklas spørger ind til om Lockheed Martin ikke kan dække med deres årlige 

spons. 
§ Søge tidligere sponsorer og fonde om støtte 

• Rune taler ind i en mulighed for at få fire fonde til at splitte den: 
1. Remmen fonden 
2. Idagaard fonden 
3.  

• Lousdal taler ind i muligheden for at vente med at melde det til skat, så det 
passer med et muligt LM sponsorat. 

• Nicklas spørger ind til hvorvidt kontingenter kunne dække det. 
§ Andre forslag 

• Nicklas taler ind i aftale med støttepersoner om hvorvidt de kan vente med 
deres godtgørelse – en reel mulighed. 

• Pierre taler ind i muligheden for at lave et foredrag og golfdag næste 
sommer i Midtjylland.  

• Jonas taler ind i at få lavet signerede items (alle deltagere inkl. Rufus, 
Bryggman og KP). Sælges på auktioner.   

• Kunne Brygman være med til at rede foreningen og holde foredrag 
med os. 

• Troels foreslår at tre mand sætter sig sammen og laver en 
foredragsgruppe.  



• Kunne vi tage fat i allerede etablerede foredragsvirksomheder 
omkring markedsføring. 

§ Konkurs og opløsning af foreningen à NEJ 

Hvad er prioriteringen i ovenstående optioner: 
1. Passivt støttemedlemsskab (med mål om at blive en forening der lettere kan søge spons. 

a. Lanz,  
b. Valde  
c. Rune 

 
2. Salg af udstyr 

a. Rune ejer 
b. Mads 
c. Morten 
d. Niklas 
e. Jonas 
f. Robert tager CG 

 
3. Event og foredragsvirksomhed (Hvem af medlemmerne kan og vil byde ind her?) 

a. Pierre (ejer) 
b. Kim 

 
c. Evt. spørge Nielsen om han vil med 

4. Overveje om der bør laves en midlertidig kontingentstigning for 2020 (Niklas) 
Steffen taler ind i det farlige ved at lave stigning – vi skal bare miste få, så var det en dårlig 
ide. 
 

5. Hvis vi bliver presset på tid i forhold til tilbagebetalingen, så bør fonde søges.  
 

 
6. Overgå tilbage til momsfritaget forening. à JA fra årsskiftet 

En udfordring hvis vi skal lave foredragsvirksomhed. 
Reglerne for at kunne lave foredrag i foreningsregi bør undersøges. 
Troels spørger ind til muligheden for at foredrag laves gennem anden part og efterfølgende 
doneres til VIM. 
Pierre undersøger med OPERATORS hvordan de har gjort.  
Mads taler for at det tages op til generalforsamlingen. 

 
7. Optagelse i Dansk Militær Idrætsforbund (DMI?) à JA 

Lanz briefer omkring fordele og ulemper.  
Rune tager kontakt til DMI, Lanz og Niklas er med i arbejdsgruppen og spørger omkring forhold 
omkring medlemsregler, begrænsninger, (skal alle godkendes) kan vi bruge ordrenummer? 

 
 

8. Godkendelse af reviderede vedtægter. (Se Bilag Vedtægter rev. 1,4 vs. 1,5) 
Lanz briefer omkring ændringer. 



Der er stemt for at vi fjerner fuldmagter fra vedtægterne à ellers GODKENDT 
 
 

Evt.  
• Mads og Niklas spørger ind til om alle oplysninger til medlemmer ikke kan komme på mail i 

fremtiden? 
 

• Trine italesætter behovet for en vision for VIM som kan kommunikeres ud. 
 

• Ressourcegruppe CG tager snakken omkring godtgørelse internt. 
 

• Kan vi sørge for at overskuddet fra Slagelse går direkte til BTM eller er det ikke en 
udfordring at de penge går ind i VIM? (Rune) à Nej det behøver vi ikke. 
 

• Der tales ind i at aktiviteterne måske ændre sig i et fremtidigt VIM. 
 

o Der skal laves en plan for kommunikation for muligheden for de små aktiviteter – 
tilbage til de små.  

§ Nyhedsbrev og Facebook updates 
§ 4 gange årligt 
§ Pierre og Trine vil gerne være ejer på den opgave 
§ Pierre skal være FB redaktør 
§ Kim sender mails ud. 

o Færre store projekter giver mere overskud til at deltage på de mindre og oftere.  
o Man kunne lave ture med egenbetaling (Trine). 
o Kunne man lave en turmappe på hjemmesiden hvor folk kan skrive alle ideer? 

§ MT’s svømmeevent 
§ 7 dage på Svalbard 
§ Kano på Gudenåen 
§ Familieture (kunne inkludere dem der ikke har været så aktive) 
§  

 
Vi glæder os til at se Jer! 
 

Dirigent Formand

Kim Stave Holm Jespersen (6. okt. 2019)Morten Petersen (12. okt. 2019)
Morten Petersen
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