
Referat generalforsamlingen i SSB d. 15.2.2017. 

 

 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 

● 2 på valg i lige år (Sten og Klaus)  

● 3 i ulige år (Axel, Helle og Nicolai) 

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

8. 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 :  

● Ser vi tilbage på 2016 er der sket en del. 

● SSB er bevilget kr. 2 mio. af Aalborg kommune til etablering af kunstgræsbane. 

● SSB var blandt de 4 sidste i kapløbet om at blive årets fodboldklub 

● I 2016 er der i SSB ca. 400 medlemmer fordelt på 38 hold. 

● Seniorafdelingen havde et blandet år, der var en del spillere som skiftede klub i sommerpausen, 

hvilket gav udfordringer med at stille hold. Serie 2 rykkede ned i 2. halvår. 2. holdet reddet sig i 

sidste runde og er stadig i serie 4. 3. holdet rykkede op i serie 5. Midt inde i efteråret blev der 

enighed om at stoppe samarbejdet med 1- holds træner Steen Jørgensen, det fungerede desværre 

ikke. 

● +47 oldboys vandt igen igen deres turnering - flot. 

● På Ungdomssiden vandt u17 inde-turneringen og 1. halvdel af den udendørs turnering. u16 piger 

kom i mesterskabsrækken - flot.  Årgang 2002 havde udfordringer med antal spillere pga. 

kvartalsspillere - 2 årgange blev lagt sammen og det er gået rigtig godt. U14 vandt 

efterårsturneringen og er klar til mesterskabsrækken. De blev også mester i futsal.  

● Thorstein der har ydet en stor indsats for ungdomsafdelingen holder pause pga. arbejdet.  Tak for 

det store arbejde. 

● u9 pigerne har et godt sammenhold med 100 til fællesspisning og foredrag med landsholdsspiller 

Line Jensen.  

● Der har været udfordring med kontingent opkrævning, ikke alle har betalt endnu. Vi vil være mere 

kontante i det nye år. 

● Sankt Hans var uheldig med vejret og få mødte op. 

● Der er afholdt det årlige gadestævne med stor aktivitet. 

● Mini fodboldskolen er afholdt igen med Axel som styrmand - ny mand i 17 er Nicolai. 

● DBU fodboldskole er igen afviklet med succes, Per Bang som har været skoleleder i 10 år stopper og 

overlader det til Nels. 

● DBU campen blev afholdt med Morten Bruun i spidsen. 

● Vi afviklede vores cup Intersport Sport Dress cup med 100 hold - alle havde en super dag. 

● Ungdomsårgangene fik en god afslutning i hallen med underholdning og god stemning. 

● Til årets veteranfest var Poul Poulsen årets taler. 

● Mht. til kunstgræsbanen er vi stadig i gang med at skaffe penge, der har ikke været held ved de 

store fonde. Den skal lægges på bane 2. Der er penge fra Flaglauget, Fuglsang, Spar Nord Fonden og 

så samlede vi kr. 81.000 sammen til vores cykelløb. Samles pengene starter de arbejdet i juli 2017. 

Leverandøren er fundet, og der mangler ca. kr. 3-400.000, for at have banen finansieret. 

● Der er etableret et arbejdshold, som passer på klubhuset og omgivelserne. De har bl.a. 



vedligeholdt udenfor og malet samt ryddet op. De har været utrolig vigtige i forbindelse med den 

igangværende køkkenrenovering, det er et godt resultat, som snart står færdigt. 

● Planerne om at lave omklædning 1 om og mere pigevenligt, er lige udskudt, til vi er på den anden 

side af køkkenet og kunstgræsbanen. 

● Vi er lige nu en del af et byfornyelsesprojekt, Aalborg kommune har givet penge til at der laves 

belægning og mere lys foran klubhuset. 

● Leif Andersen som er baneansvarlig havde i 2016 25 års jubilæum , fik overrakt DBUs sølvnål. Han 

startede den 26 februar 1991 og har siden været en trofast og stabil mand for klubben. Tak for et 

stort stykke arbejde. 

● Som afslutning blev der sagt 

stor Tak til alle de frivillige, som har ydet en stor indsats for klubben – uden jer var det ikke muligt 

at drive SSB. 

 

Beretningen blev godkendt 

3. Forelæggelse/godkendelse af foreningens regnskab 

Klaus Dahl gennemgik regnskabet for 2016. Der blev spurgt til, hvorfor det så ud til fodboldskolen havde 

givet underskud, det var postering af indtægter og udgifter samt at mini fodboldskolen også er med deri. 

 Regnskabet blev godkendt 

 4. Forelæggelse af kommende års budget 

Klaus Dahl fremlagde Budgettet for 2017. 

 5. Behandling af indkomne forslag  

Der var kommet et forslag fra bestyrelsen. De indstillede til en vedtægtsændring, således der fremover ved 

indkaldelse til generalforsamling ikke var krav om at skulle annonce i den lokale avis, men at bruge sociale 

medier var en mulighed. 

Det blev vedtaget. 

Boye Lundgaard havde lavet et forslag om at lave et omklædningsrum mere pigevenlig med badekabiner. 

Det vil koste omkring kr. 100.000, penge vi ikke har lige nu. Det laves, når de to igangværende projekter er 

på plads. 

6. Valg af bestyrelse 

● Lige år Sten og Klaus 

● Ulige år Aksel Guldager – Helle Christensen – Nicolai Larsen 

● Axel, Helle og Nicolai blev genvalgt 

 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 

Formanden rådede alle der har stemmer til Spar Nords bankråd om at stemme på Tonny Carlsen, da han 

taler godt for den gamle sejlflod kommune. Det gavner alle i området. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 


