Bestyrelsen beretning 2018
Velkommen til GF i SB.
Jeg vil starte med at præsentere den nuværende bestyrelse
Jes, Klaus, Allan, Henrik og kasseren Alice (som vi fik mandat til at finde efter sidste GF)
og mig selv Karsten (formand)
Jeg vil først lige sætte nogle ord på 2018 og herefter komme ind på det det kommende år.
2018
Sportsligt set har vi haft et år på det jævne, - der er flere hold der har haft det svært. – Bla
er vores 1. hold i senior rykket ned i serie 3,
På ungdomssiden har vi været i stand til at stille hold i alle rækker, men også her har vi
haft det svært sportsligt.
Vi er pt 289 medlemmer incl. inde træning, - ca 160 udendørs.
- Vi ser stadig fremgang blandt de yngste spillere mens de ældste spillere desværre
falder lidt fra omkring konfirmationsalderen
Yderligere har vi fået startet et nyt pigehold op i U14/15. og jeg ved der er planer om et
yderligere hold.
2018 var også året hvor vi fik indført DBU spillerpas for alle spiller U13 og op efter, - et
kæmpe arbejde fordi der ikke var så megen styr på mailadresser i klub office.
Årgang 2003 var i Barcelona i Marts, - en super dejlig tur hvor alle hyggede sig.
Vi har afholdt vores årlige ungdomsafslutning 2018 d 26 juni, hvor vi så VM kamp på
skærm i et næsten alt for godt vejr.
Så har der været afholdt Målmandscamp i samarbejde med FCM.
Vi har fået 3 nye DBU B1 trænere i klubben + Per på målmandstræner kursus + vi har haft
en række forældre på C1 kursus ved FCM.
- Så har vi tilbudt gratis 1. hjælps kursus til alle trænere og forældre i November
2018.
Vi har flere talenter ved FCM, der bliver udfordret på højeste niveau, senest er Hassan
U13 startet og pt hvis allerede topscore på Liga 1.

Vi afholdte igen i år DBU fodboldskole med ca 50 deltagere.
Vi har deltaget i DBU’s ”Hovedet, Kroppen Klubben” og besøgte både Limfjordsskolen og
Parkskolen i Sept, - en rigtig fed dag hvor børnene fik lov at prøve sig af med div
fodboldøvelser. – Samtidig fik de ældre elever introduktion til foreningslivet i klubberne.
Vi tilbød alle medlemmer, trænere og frivillige en SB hoddie.
Vi har indført en ny godtgørelses ordning for trænere og assistenter, - formålet er at gøre
godtgørelsen mere transparent og motivere til uddannelse og rekruttering af nye spillere,
og hjælpe med inddragelse af kontingent.
SB CUP løb igen af staben i 2. weekend i december, og vi havde igen en rekord tilslutning
med ca. 135 tilmeldte hold.
Vi har stadig rigtig god støtte fra vores sponsorer, selvom det bliver mere og mere svært at
skaffe midler.
Jeg vil også lige fremhæve vores rigtige gode samarbejde med BROEN.
I 2018 stoppede tilskud fra tipsmidlerne som overgik til ”Foreningspuljen” og det har voldt
os lidt udfordringer.
2019
På senior siden har vi besluttet at starte med 2 hold i Serie 3 og 5, - træner teamet er på
plads.
Og der er rigtig god tilslutning til træning og træningskampe.
Vi er igen i år i stand til at starte hold op i alle ungdoms drenge årgangene + U14/15 piger.
Det kræver dog at der er både frivillige trænere, hjælpere og ikke mindst forældre der
bakker op om klubben.
Så vil vi prøve at starte et U17/19 hold, - som forhåbentligt kan være bindeled til
Seniorrækkerne.
Som i sikkert har set så arrangerer vi en fælles opstartsdag lørdag d 30/3, - hvor vi håber
på at man kan få glæde af hinanden på tværs af årgangene.
Vi er stadig udfordret på frivillige, men det er glædeligt at vi trods alt har været i stand til at
finde trænere til alle hold, - og jeg ved at specielt i de yngste årgange er der flere
trænere/forældre der byder ind.

Vi holder sommerafslutning Tirsdag d. 18 Juni.
Vi afholder igen i år også DBU fodboldskole i U32, så man kan godt sætte kryds i
kalenderen.
Vi har ansat en ungdomskonsulent, Hassan, som skal hjælpe med den praktiske
implementering af den ”røde rød tråd” og hjælpe trænere og give inspiration. Og dermed
både sikre fokus på bredden, og samtidig også udvikle vore allerbedste spillere.
Vi arbejder på at kunne tilbyde en ny klubdragt i løbet af 2019.
Så er SB cup igen planlagt til 1. weekend i dec. 2019, 30/11-1/12-2019.
Endelig vil jeg slutte af med at takke alle vores frivillige trænere, holdledere, forældre,
dommere, - vores kampfordeler Tina, og vores ungdoms- og arrangements udvalg.
Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde vi har med sponsorer og Broen.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og speciel Allan og Klaus som har valgt at træde
ud af efter GF, men heldigvis stadig vil hjælpe i klubben, - TAK.

