
Referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  SSB	  26.2.2014	  

Formand	  Sten	  Kristensen	  bød	  de	  fremmødte	  velkommen.	  	  

	  

Dagsorden	  ifølge	  vedtægterne	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
	  

2. Formandens	  beretning	  fra	  det	  forløbne	  år	  
	  
	  

3. Forelæggelse/godkendelse	  af	  foreningens	  regnskab	  
	  

4. Forelæggelse	  af	  kommende	  års	  budget	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
	  

6. Valg	  af	  bestyrelse	  
• Formand	  lige	  år	  
• Næstformand	  ulige	  år	  
• Økonomi	  ansvarlig	  lige	  år	  

	  
7. Valg	  af	  udvalg	  

• Sports	  udvalg	  
• Aktivitetsudvalg	  
• Serviceformand	  

	  
8. Valg	  af	  2	  kritiske	  revisorer	  samt	  eb	  revisorsuppleant,	  eller	  registreret	  revisionsfirma	  

	  
9. Eventuelt	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Referat	  	  

1. valg	  af	  dirigent	  
Lars	  Peter	  Frisk	  blev	  valgt	  til	  dirigent.	  
Generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indvarslet	  i	  forhold	  til	  vedtægterne.	  
	  

2. Formandens	  beretning	  fra	  det	  forløbne	  år	  v/	  Sten	  Kristensen	  

Fodbold:	  

1. 1	  holdet	  rykkede	  op	  i	  serie	  3	  med	  Michael	  Hessellund	  som	  og	  senere	  op	  i	  serie	  2	  med	  Torben	  
Jensen	  som	  træner.	  Rasmus	  Hav	  er	  ny	  1	  holds	  træner	  fra	  01.01.2014.	  	  

2. På	  ungdom	  siden	  har	  vi	  stadig	  haft	  tilvækst	  i	  antal	  medlemmer	  og	  det	  samlede	  antal	  
medlemmer	  rundede	  350	  –	  takket	  være	  mange	  utroligt	  engagerede	  trænere	  og	  ledere	  i	  
klubben	  

3. U15	  vandt	  B-‐	  rækken	  i	  foråret	  og	  blev	  jysk	  mester,	  samt	  vandt	  A-‐rækken	  i	  efteråret	  og	  rykkede	  
op	  i	  Mesterrække	  2.	  Rigtig	  godt	  gået	  tak	  for	  stort	  arbejde	  til	  Brian	  Eriksen	  og	  Bjarne	  
Meldgaard.	  

4. U14	  drenge	  er	  efter	  flere	  sæsoner	  som	  nr.	  2	  endelig	  kvalificeret	  til	  M2	  	  
5. Indendørs	  har	  både	  U15	  og	  U17	  kvalificeret	  sig	  til	  Nordjyske	  regions	  mesterskaber	  og	  U15	  også	  

til	  jyske	  mesterskaber	  
6. DBU	  Mikro	  fodboldskole	  med	  24	  deltager	  blev	  afviklet	  i	  maj	  
7. DBU	  fodboldskole	  med	  fuldt	  udsolgt	  i	  uge	  31	  sammen	  med	  Campen,	  som	  i	  år	  var	  lidt	  færre	  

tilmeldte	  end	  tidligere.	  	  

Øvrigt:	  

1. Efter	  flere	  års	  forhandlinger	  med	  kommunen	  er	  taget	  endelig	  blevet	  udskiftet.	  Stor	  tak	  til	  
Cembrit	  og	  til	  Axel	  for	  at	  stille	  stillads	  op.	  Det	  har	  pyntet	  og	  huset	  er	  blevet	  tæt.	  

2. De	  sidste	  vinduer	  er	  blevet	  skiftet.	  
3. Motionsrummet	  er	  blevet	  lavet	  efter	  at	  vi	  for	  flere	  år	  siden	  fik	  penge	  af	  Spar	  Nord	  Fonden	  og	  

Aalborg	  Kommune.	  
4. Info	  skærmen	  er	  sat	  op	  –	  til	  stor	  glæde	  og	  gavn	  for	  såvel	  os	  selv	  og	  modstandere	  –	  Penge	  til	  

skærmen	  har	  vi	  fået	  af	  Spar	  Nord	  Fonden.	  
5. Gunner	  Siggaard	  gav	  kr.	  15.000,-‐	  som	  det	  blev	  besluttet	  at	  bruge	  på	  1.	  sal	  som	  næsten	  er	  

færdig.	  
6. Cafeteriaet	  har	  i	  år	  været	  stort	  set	  bemandet	  ved	  alle	  hjemmekampe	  –	  hvilket	  vi	  selvfølgelig	  vil	  

takke	  alle	  der	  har	  givet	  en	  hånd	  med.	  
7. U15	  drenge	  har	  været	  på	  en	  tur	  til	  Holland,	  hvor	  holdet	  har	  deltaget	  i	  et	  stævne	  med	  flere	  

udenlandske	  hold.	  
8. Svalegangen	  er	  næsten	  færdig.	  
9. Der	  har	  været	  indbrud	  –	  projektor,	  tommeflasker,	  byttepenge	  og	  en	  hel	  dei	  klubhuset	  er	  

ødelagt.	  



10. Ungdomsafslutning	  blev	  i	  år	  afholdt	  i	  hallen	  –	  delt	  op	  i	  de	  små	  og	  de	  store,	  hvilket	  var	  en	  stor	  
succes.	  Michael	  Toft	  underholdt	  alle	  børn	  og	  voksne.	  

11. Veteranfesten	  blev	  igen	  i	  2013	  afholdt	  med	  flot	  fremmøde.	  
12. Sankt	  Hans	  festen	  blev	  afholdt	  med	  flot	  fremmøde	  
13. For	  første	  gang	  i	  mange	  år	  var	  SSB	  ikke	  en	  del	  af	  Kræmmermarkedet.	  
14. På	  det	  mindre	  gode	  side	  kan	  nævnes	  at	  det	  igen	  ikke	  lykkedes	  at	  få	  afviklet	  cykel	  løb.	  Det	  er	  

blevet	  svære	  og	  svære	  at	  finde	  folk	  til	  at	  hjælpe	  med	  ting	  som	  er	  overordnet	  og	  som	  ikke	  lige	  
drejer	  sig	  om	  det	  hold	  man	  selv	  spiller	  på	  eller	  ens	  barn	  spiller	  på.Denne	  uheldige	  udvikling	  skal	  
gerne	  stoppes	  for	  ikke	  det	  bliver	  små	  klubber	  i	  klubben.	  

15. Alt	  i	  alt	  en	  flot	  sæson	  både	  sportslig	  og	  klubmæssigt	  som	  alle	  der	  har	  været	  en	  del	  af	  det,	  kan	  
være	  stolte	  af.	  
	  

3. Forelæggelse/godkendelse	  af	  foreningens	  regnskab	  
Dorte	  Jensen	  gennemgik	  regnskabet	  for	  2013.	  	  
Regnskabet	  blev	  godkendt.	  	  
	  

4. Forelæggelse	  af	  kommende	  års	  budget	  
Dorte	  Jensen	  fremlagde	  Budgettet	  for	  2014.	  	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  	  
	  

6. Valg	  af	  bestyrelse	  
• Formand	  lige	  år	  

Sten	  Kristensen	  blev	  genvalgt	  som	  formand	  
• Næstformand	  ulige	  år	  

Ikke	  på	  valg.	  	  	  
• Økonomi	  ansvarlig	  lige	  år	  

Dorte	  Jensen	  har	  valgt	  at	  stoppe	  som	  kasserer/økonomiansvarlig.	  	  
Klaus	  Dahl	  er	  valgt	  som	  ny	  Økonomiansvarlig.	  	  
	  

7. Valg	  af	  udvalg	  
• Sports	  udvalg	  

Afløst	  af	  Ungdomsudvalg	  –	  forslag	  om	  at	  senior	  afdelingen	  laver	  et	  seniorudvalg.	  	  
• Aktivitetsudvalg	  

John	  Christensen	  og	  Sten	  Kristensen	  er	  i	  sponsorudvalg.	  Der	  er	  behov	  for	  flere	  
hænder	  til	  denne	  opgave.	  	  
Carsten	  Hansen	  er	  tovholder	  på	  cykelløbet	  i	  2014.	  	  
Kenneth	  Poulsen	  og	  Nicolai	  Larsen	  har	  også	  meldt	  sig	  til	  aktivitetsudvalget.	  	  
	  



• Serviceformand	  
Jan	  Christensen	  blev	  genvalgt.	  	  
	  
	  

8. Valg	  af	  2	  kritiske	  revisorer	  samt	  en	  revisor	  suppleant,	  eller	  registreret	  revisionsfirma	  
Bruno	  Nielsen	  og	  Henrik	  Pedersen	  blev	  genvalgt.	  	  
Per	  Bang	  Larsen	  blev	  genvalgt	  som	  suppleant.	  	  
	  

9. Eventuelt	  
Cykelløbet	  bliver	  Skt.	  hans	  aften.	  	  
	  
Planer	  om	  at	  lave	  et	  gadefodbold/firmastævne	  –	  bliver	  ikke	  Skt.	  hans	  aften.	  	  	  
	  
Til	  slut	  blev	  der	  sagt	  tak	  til	  Dorte	  Jensen	  som	  stopper	  som	  økonomiansvarlig/kassere.	  Dorte	  
har	  ydet	  en	  kæmpe	  indsats	  som	  frivillig	  igennem	  mange	  år.	  	  


