Generalforsamling 2021

Dato: 27.04.2021

Sted: FCS (udendørs)

Mødedeltagere: 18 deltagere, inkl. Bestyrelse.
Referent: HKJ

Emne

Handling

1.

1. Valg af dirigent

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

2.

2. Bestyrelsens beretning for
det forløbne år

Formandens beretning April 2021
Velkommen til GF i Struer Boldklub.
- Vi skulle jo egentligt have afholdt GF i Marts, - men pga
forsamlingsforbuddet har vi valgt at udsætte til her sidst i April hvor
vi må samles op til 50 personer udendørs.
Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen
Jes, Ronnie, Lise, Henrik, og mig selv Karsten (formand)
Jeg vil først lige sætte nogle ord på 2020 og herefter komme ind på det
det kommende år.
2020:
CORONA
Året har i den grad været præget af Corona
- Lige som vi skulle til at give den gas på banerne i marts 2020, - så
blev hele landet lukket ned og dermed også fodbolende i SB.
- Vi fik dog lov at starte op igen efter sommerferien, med en
række restriktioner.
På trods af de voldsomme udfordringer lykkedes det os at få gang i alle
holdene og besat alle træner poster.
Vi valgte at ligge U13/14 sammen, da en række spillere valgte at flytte
til Måbjerg.
Vi havde egentligt planer om at starte et pigehold på U13/14, - men

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

efter den første Corona pause, var opbakningen ikke længere til stede.
Vi har haft tilgang på de yngste årgange, - hvorimod det er udfordrende
at fastholde de ældste årgange når de ramme ”efterskole-alderen ”
Vi fik også sat gang i indendørsfodbold i oktober men måtte igen lukke
ned inden jul.
Så sportsligt set har vi haft et fornuftigt år.
Vi er pt 213 (259 minus 18%) medlemmer inkl. indetræning og er
dermed stadig en af de største foreninger i kommunen.
Vi er stadig med i FCM samarbejdet og har pt 2 spillere inde omkring
deres talent/akademi afdeling. Det er Silas på U14 og Hassan på U15
(er dog undervejs med et skifte til Viborg)
+ en række spiller på U11 deltager i licenstræning
Vi har 3 senior hold i S3, S5 & S6 i samarbejdet med Resen Humlum,
og der er pt rigtig mange senior til træning, - Så en stor tak til Per,
Kenneth samt resten af træner teamet omkring Senior
Vi har for første gang startet et U19 hold i samarbejde med Resen
Humlum
Desværre er det pt ikke lykkedes at starte et kvinde-hold endnu, - men
håber at flere damer kunne få lyst at indgå i fællesskabet.
Vi er kommet igennem Corona krisen med en rigtig sund økonomi og de
vigtigste faktorer er:
- Vores medlemmer har betalt kontingent trods begrænsede
muligheder for fodbold
- Vores sponsorer har støttet os trofast
- Vi har styret vores udgifter fornuftigt
- Vi har søgt diverse støttepuljer og har samlet fået ca. 50000 kr. ind
(+ 30000 kr. i 2021)
Så tak for det alle sammen.
Forventninger til 2021
Jeg forventer at klubben selvfølgelig vil fortsætte med at kunne tilbyde
fodbold til store og små, piger og drenge, - men der skal flere frivillige til
......
Jeg håber at en ny bestyrelse vil videreføre mulighederne for at spille
fodbold med fokus på fællesskab, sammenhold, sjov og kammeratskab
i en breddeklub med en rigtig god økonomi.
Så I kan kunnet læse i diverse informationer og pressen så står
bestyrelsen overfor en kraftig udskiftning/opgradering.

Jeg vil gerne lige knytte et par ord til min egen beslutning.
Den ENESTE grund til at jeg ikke længere skal være frivillig er
kommunens håndtering af kunstbanen....
Som I ved så startede vi arbejdet omkring etableringen af kunstbanen i
foråret 2018.
- Kommunen havde et ønske om at det skulle ske i et samarbejde
mellem alle klubber i kommunen, derfor stiftede vi Struer
kunstgræs.
- Vi lavede retningslinjer klubberne imellem så tiderne kunne
fordeles ligeligt.
- Det var afgørende for de mindre klubber i kommunen at der blev
lavet retningslinjer, så ”banen ikke blev SB’s”, - og det har vi
faktisk givet håndslag på.
- Klubberne har givet et økonomisk indskud til banen og søgt fonde
og sponsorer og har i alt bidraget med 960.000kr.
- Kommunen havde et ønske om en miljørigtig kunstbane og det
brugte vi megen tid på at afsøge.
- Vi lavede vedtægter og et klart aftalegrundlag med kommunen.
- Min motivation for at bruge så mange timer på dette projekt var at
give foreningerne bedre forhold og mulighed for at fastholde vores
medlemmer.
- Banen står klar i efteråret 2019.
- I juni 2020 vælger KFU så at omgøre den aftale de har lavet med
Struer Kunstgræs og give private samme muligheder af banen, - i
praksis har det dog betydet at alle nu kan spille gratis på banen.
- Det ville svare til at hallerne, svømmehal var til fri benyttelse når
de ikke er booket af forening, - så den ene tid kan man bruge det
gratis, mens en anden tid skal en forening booke og betale
- DET FREMMER IKKE FORENINGSLIVET I STRUER
KOMMUNE
- En anden ting er at kommunen er utroværdig når de ikke lever op
til den indgåede aftale med Struer kunstgræs.
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 2020.
Jeg håber og opfordre Jer alle til at byde ind med deres engagement og
passion for fodbolden, da klubben ikke er stærkere end det arbejde vi

alle er villige til at lægge i det og vi er en virkelig vanskelig situation nu.
Jeg tilbyder den nye bestyrelse min hjælp det næste stykke tid.
3.

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

Regnskab for 2020 gennemgået, aktuelle tal i forhold til budget.
Balance gennemgået. Fremlagt af Alice
Regnskabet godkendt.
Budgettet læst op af Alice til orientering.

4.

4. Behandling af indkomne
forslag

Ingen indkomne forslag.

5.

5. Valg af formand (afgår lige
år)

Udgår. (modtager ikke genvalg) Ingen stiller op. Generalforsamlingen lukkes
derfor, og der skal varsles ekstraordinær generalforsamling.

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

Generalforsamling afsluttes, tak til dirigenten.
Ekstraordinær generalforsamling planlægges til 18. maj kl. 19.

6.

7.

Eventuelt.

Alle øvrige punkter udgår.

KL sørger for
annoncering.

