
Beretning ved generalforsamling tirsdag den 5. april 2022:  
 
For knap 1 år siden var der sidst generalforsamling i klubben – efter store 
udfordringer med at få besat bestyrelsesposter – det lykkedes heldigvis.  
Dette giver imidlertid også anledning til overvejelser: Vi skal være bedre til at 
fortælle den gode historie om Struer Boldklub – vi er IKKE lukningstruede – vi VIL 
fremad og udvikle klubben – være bedre til at fortælle om det særlige fællesskab i 
Struer Boldklub. Slå endnu stærkere på fællesskabet - klubben skal være et sted, 
hvor du kan udvikle dig selv og dine venskaber.  
Vi ER (synes jeg selv) blevet stærkere og mere synlige på de sociale medier – men er 
en løbende proces, der kan og skal optimeres – f.eks. via kampreferater, kampens 
spiller – hverdagshistorier – klubdragter – cups & træningsophold – ven/venindedag 
med mere. Vi har et stærkt produkt – måske slå endnu mere på fællesskabet og det 
sociale fremfor ”kun” fodbolden.  
Vi er på plads med dygtige og engagerede trænere – klubbens økonomi er fortsat 
sund – vi er ikke i en situation, hvor vi skal spare – vi skal turde satse lidt/noget – 
nytter ikke med mange penge på kontoen, hvis vi ikke har en klub med glade 
trænere og spillere. Vi investerer derfor i 2022 i nyt spillesæt til alle hold og 
materialer som bolde, veste med mere: skal bare være i orden.  
 
Vi kom lidt ”bagud” i starten af 2021: ekstraordinære generalforsamlinger var 
årsagen hertil: Men vi fik SB ugen på plads og stor opbakning hertil - mange i teltet 
og positive reaktioner tilbage. Vi har selvfølgelig evalueret og eventuelt nyt 
arrangement i 2022:dette bliver ikke over så mange dage. De enkelte årgange fik 
afholdt sommerafslutninger – overværede nogle – god stemning og super alle får 
erindring/pokal.  
Vi må erkende, at vi har store udfordringer med fastholdelse/rekruttering af spiller 
fra omkring efterskolealder. Vi må nytænke: holde dialogen både før og under 
efterskoleophold – intet er helligt. Kan øget samarbejde med andre klubber i 
kommunen være vejen frem? Kan nu oplyse: Resen/Humlum – Hjerm FIF & Linde 
Boldklub alle er interesserede i at undersøge muligheder herfor. I forbindelse med 
møde så sent som i sidste uge med Region 2: enige om møde kun herom – 
forhåbentlig nedsættelse af arbejdsgruppe – ved Martin Wind er meget interesseret 
heri – og har mange gode ideer.  
Andre tiltag:  
Vi starter fodbold for udviklingshæmmede op her efter påske med Gert Schilkowski 
som træner – haft gode og konstruktive møder med institutioner og kommune 
herom.  
 



 
Tribune: er på plads og et stort aktiv – Tårnet nu med nye vinduer og males snart.  
 
Klubdragter: frem til 10. april – så slå slag herfor og få selvfølgelig selv én.  
 
Og noget, der fylder meget: Klubhus – vi har holdt møder med kommunen herom – 
intet konkret kommet ud af dette – vi fortsætter og har ny strategi klar. Der er altså 
en speciel kultur i en fodboldklub – vores sjæl/identitet betinger egne lokaler – vi 
må IKKE opgive – men kan intet love.  
 
Cup: vi påtænker cup for 6-12 årige udendørs - kun på tankestadiet endnu.  
 
SB´s Venner: stor succes med over 100 medlemmer – synlige – måske anvendes 
mere til at få frivillige til klubben.  
 
Til sidst: tak til alle, der gør en indsats for Struer Boldklub – trænere, spillere, 
sponsorer – tilskuere med flere: vi har udfordringer (som andre klubber) – men vi 
har gejsten og viljen og tror på fremtiden.  
Tak til mine bestyrelseskolleger for et stærkt og tillidsfuldt samarbejde – ser frem til 
fortsat godt samarbejde. Simon stopper desværre og ikke til stede i dag: Simon tak 
for din indsats – specielt omkring SB uge og lære vi andre om intern og ekstern 
kommunikation. Tak til Rasmus Døj for vi må trække på dig nu.  
 

Tak for ordet. 


