Referat fra generalforsamlingen i SSB 24.2.2015.
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
x Formand lige år
x Næstformand ulige år
x Økonomi ansvarlig lige år
7. Valg af udvalg
x Sports udvalg
x Aktivitetsudvalg
x 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. Serie 2 klarede skærende i foråret og fik en rigtig flot 2. plads i efteråret, Serie 4 klarede sig flot og
var tæt på oprykning, men serie 6 avancerede til serie 5
2. Alle tre old boys hold vandt deres puljer
3. For første gang i mange år lykkedes det at samle et U19 hold som klarede sig flot og vandt puljen
4. Medlemstallet ligger stadig på flotte 350 medlemmer – takket være gode ledere
5. Vi afviklede for første gang vores egen Mini fodboldskole med stor succes 25 deltager
6. Fodboldskolen som holdt flotte 20 års jubilæum med fuldt hus igen. Der var 80 deltager
7. Campen blev igen en stor succes
Øvrigt.
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Det er lykkedes os at få stablet et særdeles velfungerende ungdomsudvalg på benene
1. sal renoveret – fjernsynet som blev stjålet er tilbage
Motionsrummet er taget i brug
Cafeteria udvalget har sørget for at stort set alle vagter er blevet besat og at cafeteriaet har kørt
rigtigt godt i 2014
U15 drenge har været på en fantastisk tur til Barcelona, Spanien i uge 42 og deltog med to hold i
Costa Brava Cup – 30 deltagere
Vi har igen i 2014 været så heldige at får doneret kr. 15.000,‐ af Gunner Siggaard – beløbet går til
renovering af spillerudgangen.
Ungdomsafslutningen blev igen i år afholdt i hallen med ca. 250 deltagere
Veteranfesten blev afholdt igen med ca. 60 deltagere og indlæg fra Patrick Kristensen, Aab
Det lykkedes i 2014 at få afviklet cykelløbet med stor succes – kr. 27.000,‐ i overskud.
Udviklingsaften med 30 deltager og Peter Overby, DBU – stor succes
Udfordringer – selvom at der er mange mennesker at trække på, er det svært at folk til at deltage i
ting på ting på tværs, det er desværre de samme som melder sig gang på gang. Kontingent er stadig
en kamp – det er svært at inddrage de sidste penge og kræver et stort arbejde – men der er pt. Ikke
noget der skylder kontingent for 2014.
Teddy er stopper som web‐master og Rasmus stopper som næstformand.
Stor Tak til alle de frivillige som har ydet en stor indsats for klubben – uden jer var det ikke muligt.

Nyt 2015
1.
2.
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4.

Kampklar.
Ny hjemmeside – Jens Steffensen er i gang med at lave ny hjemmeside.
Spillerudgang renoveres
Cafeteria og flagstue renoveres

5. 75 års jubilæum 6/6 2015 – Der er oprettet en Jubilæumsfond
6. Samarbejde med GIF omkring U14 piger

3. Forelæggelse/godkendelse af foreningens regnskab
Klaus Dahl gennemgik regnskabet for 2014.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af kommende års budget
Klaus Dahl fremlagde Budgettet for 2015.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring. Ændringen betyder at bestyrelsen udvides
fra nuværende 3 personer til 5 personer.
Forslag vedtaget.
Punkt 7 slettes herefter af dagsorden.
6. Valg af bestyrelse
x Formand lige år
Ikke på valg
x Økonomi ansvarlig lige år
Ikke på valg.
x Aksel Guldager – Helle Christensen – Nicolai Larsen blev alle valgt ind i bestyrelsen.

7. 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.
8. Eventuelt
Der blev diskuteret muligheden for åbent cafeteria på træningsaftner.
Status cykelløb 2014.
Udkast til den nye hjemmeside blev vist på storskærm.

