
Referat generalforsamlingen i SSB d. 13.2.2019 

 

 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 Thor) 

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

8. Eventuelt   

  



 

Referat Generalforsamling 2019   

  1. Valg af dirigent 

 Sten Kristensen blev valgt til dirigent. 

Det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne. 

2. Formandens beretning for det forløbne år v/ Sten Kristensen:  

● Ser vi tilbage på 2018 har det været et spændende år for SSB. 

● Medlemstallet er faldet for første gang i et par år til 350 fodboldspillere. Futsal/Indendørs er steget 

til 124 spillere.  

● Senior, 1. hold oprykning sikrede i foråret oprykning til serie 1 flot arbejde af træner og spillere. 2. 

holdet havde en svær sæson med frafald af flere spillere og rykkede ned i serie 4. 3. holdet havde 

derfor også en svær sæson med få spillere, men u19 har været en stor hjælp for senior afdelingen. 

● Senior trænere blev der sagt farvel til Palle Nøhr og Thomas Bjerregaard. Tak for indsatsen. 

● 1. holdet er overtaget af Claus Vestergaard og 2. holdet af Kenneth Poulsen. Jonas Pedersen og 

Peter Østergaard fortsætter med 3. holdet. 

● Ungdom, U19 havde få spillere og kæmpede sig gennem sæsonen med besvær. 

● U16/18 piger hjalp hinanden for at få nok spillere til u18 holdet. 

● Årgang 2002/2003/2004 blev samlet til u17, et hold rykkede op og det andet ned 

● Der blev sendt over 100 ungdomsspillere til Ikast cup – de havde en god tur. 

● Indendørs fodbold er stille og roligt overtaget af futsal, men herre senior kvalificerede sig til 

regionsmesterskaberne i indendørs. 

● I indendørs kom årgang 2003 til JM senere på måneden og senior holdet kom til kredsmesterskabet 

● I ungdomsafdelingen har vi mange unge trænere/assistenter – det er meget positivt for vores klub. 

De er samtidig gode til at holde på de unge spillere. 

● Kontingent, har igen i 2018 været en udfordring, der bruges meget tid på at opkræve kontingent. 

Klubben er fra i år tilmeldt automatisk kontingentet opkrævning. Det håber vi letter arbejdet 

betydeligt. 

● Klubben har på det sidste stået ulåst flere gange. Det er derfor besluttet at investere i et nyt 

automatisk låsesystem – det er nøglefrit. 

● På aktivitetssiden har der været mange arrangementer, fastelavn i samarbejde med de andre 

klubber i byen. Egen minifodboldskole. Sankt hans blev desværre aflyst. DBU fodboldskole med 

Jørgen Fuglsang og Rasmus Knudsen som skoleledere – få deltagere grunden placeringen af ugen, 

så det er flyttet i 2019. Camp uge 31 blev kun med dommere, der var ikke nok trænere tilmeldt. 

Cuppen er afviklet med stor succes i super vejr med hele 120 hold. Ungdomsafslutningen i efteråret 

var uden underholdning men med fysiske aktiviteter. Årsfesten blev genetableret efter flere års 

dvale. Julestævne afholdt med stor succes i hallen. Fyrværkeri salg igen i år med Nicolai Larsen som 

ansvarlig, der var problemer med en leverandør som ikke leverede det bestilte. Der er investeret i 

egen container. Der er afholdt loppemarked i hallen, det fortsætter i 2019.  

● Sponsorudvalget halter med manglede aktivitet, det undersøges om muligheden for at købe en 

ekstern leverandør. 

● eSport er droppet, der er ingen som vil stå for det.  



● Kunstgræsbanen er dagligt i brug både af egne og udefra kommende spillere. Vi er underlagt at 

udleje den, hvilket vi gør i stor stil. I 2018 blev den udlejet for 73.500, de fleste via en ½ bane. Der 

er pt. Lidt udfordringer med vand på banen, WGS er på sagen. 

● Maskinhuset er snart færdigt – mange tak til de frivillige, uden dem var det ikke muligt. 

● 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. Særligt tak til Helle Christensen der stopper i bestyrelsen. 

 

Beretningen blev godkendt 

3. Forelæggelse af foreningens regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2018. Der er et overskud på kr. 315.000, som er virkelig flot. 

Investeringen i maskinhus, sneskraber og mål til banen på kr. 200.000, bliver en del af aktiverne. Derfor er 

det likvide overskud kr. 115.000. 

4. Forelæggelse af kommende års budget 

Kassereren fremlagde Budgettet for 2019, som blev godkendt. 

 5. Behandling af indkomne forslag  

Der var ikke kommet forslag. 

6. Valg af bestyrelse 

● Lige år – 2 medlemmer 

● Ulige år - 3 medlemmer 

● Axel Frederiksen og Thor Sørensen blev genvalgt, Helle Christensen ønskede ikke genvalg. 

● Bestyrelsen foreslog Kirstine Tordenskjold som erstatning. Det blev enstemmigt vedtaget.  

 7. Valg af 2 kritiske revisorer samt en revisor suppleant, eller registreret revisionsfirma 

Henrik Pedersen  og Per Bang blev genvalgt. 

Som suppleant blev Carsten Væversted  genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Underskrives af dirigenten 

 

Sten Kristensen 


