Generalforsamling 2020

Dato: 09.03.2020

Sted: FCS

Mødedeltagere: 12 deltagere, inkl. Bestyrelse.
Referent: HKJ

Handling

Emne
1.

1. Valg af dirigent

Klaus Helmin valgt.
Varsling af GF godkendt. Dagsorden gennemgået.

2.

2. Bestyrelsens beretning for det
forløbne år

Bestyrelsen beretning 2019
Velkommen til GF i SB, Struer marts 2020.
Jeg vil starte med at præsentere den nuværende bestyrelse
Jes, Ronnie, Lise, Henrik, Alice (Kasser) og mig selv Karsten (formand)
Jeg vil først lige sætte nogle ord på 2019 og herefter komme ind på det
kommende år.
2019
Sportsligt set har vi haft et godt år.
Vi har formået at stille hold i alle rækker og specielt i de yngste årgange har vi
medlemsfremgang, - hvorimod det er udfordrende at fastholde de ældste årgange
når de ramme ”efterskole-alderen ”
Derfor besluttede vi i sommers, kun at stille hold i ulige årgange, U13, U15 og
U17, - pigerne i U15 har også haft svært ved at samle tilstrækkelige med spillere,
- specielt da håndboldsæsonen startede.
Vi er pt 259 medlemmer inkl. inde træning og er dermed stadig en af de største
foreninger i kommunen.

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

Vi har 3 senior hold i S4, S5 & S6 i samarbejdet med Resen Humlum, og der er pt
rigtig mange senior til træning, - tror den nye kunststofbane også trækker lidt.
Ellers har vi afholdt fælles Forårs opstart i marts 2019 med ca. 150 deltagere inkl.
forældre, - en rigtig god begivenhed som gentaget igen d 28 marts.
Vi har etableret en dommerbank med frivillige der hjælper med at dømme U11 og
U12 kamp (8-mands)
Der er afholdt FCM målmands camp med ekstra træning en dag om ugen, gennem foråret.
Vi har holdt Sommerafslutning og endnu engang var vi heldige med vejret.
Vi har fået et nyt æresmedlem, nemlig Klaus Måbjerg (blev nævnt under evt.)
I sommerferie afholdt vi igen DBU fodboldskole, med ca. 40 deltagere.
Efter sommerferien kunne vi tilbyde alle spillere og frivillige en lækker klubdragt
til en attraktiv pris, - ca. 130 har benyttet sig af dette tilbud.
Vi har også investeret i nye bolde samt nye boldvogne og kegle toppe
Vi har flere talenter ved FCM, der bliver udfordret på højeste niveau, Speciel er
det glædeligt at både Silas Novrup og Hassan fortsætter videre i FCM’s ”talent
maskine”
Der flere hold der har været ved FCM og lavet indløb.
SB CUP løb igen af staben i 1. weekend i december, og vi havde igen en rigtig
stor tilslutning med ca. 125 tilmeldte hold.

I november åbne vores kunstbane som planlagt og flere hold har trænet
regelmæssigt på den hen over vinteren, - U11 drenge har endda også deltaget i
vinterturnering
Nu når forårssæsonen for alvor går i gang er der også fuld drøn på kunstbanen og
det kræver god planlægning at finde ledige tider.
Senere på foråret, skal vi have evalueret 1. vintersæson på kunstbanen, sammen
med de andre klubber i samarbejdet.
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 at få godkendt midler til vores initiativer
Vi har afholdt bestyrelsesmøder hver måned, referater er til gængelig på
hjemmesiden, - ligesom der regelmæssigt er afholdt møde i ungdomsudvalget.

Forventninger til 2020
På senior siden fortsætter med 3 hold i Serie 4, 5 & 6 og træner og holdleder
teamet er på plads.
Og der er rigtig god tilslutning til træning og træningskampe.
Vi forventer at stille hold i alle rækker, men når man overgår til 11-mands fodbold
bliver der kun udbudt i ”ulige” årgange U13, U15 og U17.
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 kan desværre ikke finde frivillige til at drive DBU sommerskole, så det bliver
desværre ikke til noget.

Der har heller ikke været opbakning til at starte E-sport via DBU, - så det må
også vente.
Vi planlægger igen at afholde SB cup i dec 2020 + ligesom vi også har fået
mulighed for at afholde DGI afslutnings stævne ”Final four ” til Struer i Februar
2021
Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde vi har med sponsorer og Broen.
Jeg vil slutte af med at takke alle vores frivillige trænere, holdledere, forældre,
dommere, - vores kampfordeler Tina, og vores ungdoms- og arrangements
udvalg og bestyrelsen for rigtigt godt arbejde i 2019
Jeg håber og opfordre Jer alle til at byde ind med forskelligt arbejde, da klubben
ikke er stærkere end det arbejde vi alle er villige til at ligge i det.
Vi er ved at have overblik over opgaver i bestyrelsen og ungdomsudvalget og det
hjælper meget med at uddelegere og tage ”små bidder” af opgaverne.

3.

3. Forelæggelse af regnskab for
det forløbne år til godkendelse,
samt budget for det kommende
år til orientering

Regnskab for 2019 gennemgået punkt for punkt, aktuelle tal i forhold til budget.
Balance gennemgået.
Kommentar Klaus M.: Senior har stor succes med salg af målaktier i år. SB’s
venner skal startes op, tre frivillige har meldt sig til at stå for det.
Spørgsmål til fald i kontingentindtægter, især i de ældste årgange.
Per N: Er SB kun Ungdom? Svar: JA, SB driver kun Ungdom, men giver
økonomisk tilskud til Senior-samarbejdet sammen med RHIF. Senior-Samarbejdet
laver eget regnskab.
Per N.: Spørgsmål til Odendo. KL forklarer at købere via linket på SB’s Facebook
side samtidig støtter SB. Det ligger typisk 3-5.000 kr. årligt.
Amel: Har vi fået ny sponsor i stedet for REMA 1000? Ja, vi har lavet aftale med
COOP’s SuperBrugsen.
Regnskab godkendt.
Budget gennemgås.
Spørgsmål Per N.: Hvordan opgøres halleje? SB bliver faktureret af FCS, som
efterfølgende får tilskuddet fra Struer Kommune.

Udstyr: Forslag fra Per N. at medlemmerne selv betaler for eget udstyr.
Per N:Opkridtning: Kan man spare kridtning af bane 1, den benyttes ikke? Sv:
For at være fleksible overfor medlemmer, må flere baner nødvendigvis kridtes.
4.

4. Behandling af indkomne
forslag

Ingen indkomne forslag.

5.

5. Valg af formand (afgår lige år)
6. Valg af kasserer (afgår ulige år)
7. Valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1. suppleant til
bestyrelsen
9. Valg af 2. suppleant til
bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af revisorsuppleant

KL på valg, genvalg accepteres. Ikke andre kandidater. KL vælges.
Udgår.
JB på valg, modtager genvalg. JB vælges.

Eventuelt.

Gert: SB støtter Senior med 40.000 kr. årligt. Opfordrer Senior til at deres spillere
byder mere ind i forhold til at træne eller dømme i ungdomsrækkerne. Det kniber
også hos RHIF. Foreslår at spørge hver enkelt spiller: Hvad skal der til for at du
vil hjælpe i ungdomsrækkerne?
Amel: Ingen uden eksisterende opgaver i klubben møder op til Generalforsamling,
og meget få byder ind på opgaver. Det er åbenbart et skifte i folks prioriteter.
Helmin: Den enkelte træner kunne påsætte forældre til definerede opgaver, f.eks.
kørsel til kampe.
Ronnie: Mange nydanskere forstår endnu ikke foreningslivet, og bl.a. sproglige
barrierer kan gøre det svært at oplyse dem. Men over tid er vi optimistiske.
Klaus: SB Cup er meget vigtig for klubben udadtil. Kan flere af Karstens opgaver
uddelegeres? KL forklarer at den største opgave er at samle de nødvendige
frivillige, så mange skal hjælpe få timer, og ikke omvendt.
Per N.: Der kunne indkaldes til evalueringsmøder i god tid inden SB Cup. Alle
tilbud/aktiviteter og præmielister bør fremgå af invitationen til stævnet.

6.

7.

JK på valg, modtager genvalg. JK vælges.
TV på valg, modtager genvalg. TV vælges.
Ole Dam og Vagn Kalhøj genvælges.
Klaus Maarbjerg på valg. KM genvælges.

Generalforsamling afsluttes, tak til dirigenten.

