
Referat generalforsamling i SSB d. 12.2.2020 

 

 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, Kirstine og Thor) 

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

8. Eventuelt   

  



 

Referat Generalforsamling 2020   

  1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lars Peter Frisk til dirigent. Han blev enstemmigt valgt. 

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

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

● Ser vi tilbage på 2019 har det været et spændende år for SSB. 

● Medlemstallet er ca. det samme som 2018 - på ca. 350 fodboldspillere. Futsal/Indendørs er steget 

ligger på ca. 100 spillere.  

● Senior, 1. holdet rykkede ned i serie 2 og overlevede med nød og næppe efterårssæsonen i serie 2 

efter en spændende playoff kamp på hjemmebane. 2. holdet fik fra start af sæsonen ny træner i 

form af Kenneth Poulsen, som kom tilbage efter et par års pause. Det lykkedes ham at få en god 

trup samlet, som sikrede oprykning til serie 3. 3. holdet havde et fint forår i serie 6, som resulterede 

i oprykning til serie 5. Efterårssæsonen blev svær med mangel på spillere og måtte derfor trække 

holdet midt i sæsonen. 

● Damesenior er nyt for SSB, de rykkede fra ungdom til senior i efteråret - det er mange år siden der 

har været 11 mands damefodbold i SSB. Træner er Rasmus Knudsen og Jeppe Bang.  

● Senior trænere blev der efter sæsonen sagt farvel til Claus Vestergård på 1 holdet samt Jonas og 

Peter på 3 holdet. Tak for indsatsen. 

● 1. holdet er overtaget af Michael Nielsen og Michael Lassen. 3. holdet overtages af Kristian Bak. 

● Ungdom, U19 spillede kun foråret, da de i efteråret var for få spillere til at gennemføre sæsonen. 

● U14 årgangen var sammen drenge og piger på årets tur i efterårsferien, den gik til Gøteborg cup. De 

har haft en kanon tur. 

● Indendørs fodbold er stille og roligt overtaget af futsal, som alle ungdomshold spiller. Herre senior 

kvalificerede sig til regionsmesterskaberne i indendørs. 

● 2019 er året vi kom på automatisk kontingent via DBU. Overgangen har været fornuftig med 

mindre justeringer. Der er aldrig kommet så mange penge ind på kontingent i første forsøg. 

● Det nye låsesystem blev installeret i sommer 19. Der er ikke længere et ulåst klubhus, så det 

fungerer som planlagt. Vi fik et godt tilskud af kommunen til det. 

● Vedr. opkridtning af baner har vi i 2019 haft et samarbejde med Vaarst, Gistrup, Vejgaard om en 

robot og brugen af den. Det er gået godt og vi har sparet penge på det. i 2020 har Gudumholm  sagt 

ja til at blive en del af samarbejdet. 

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

klubber i byen. Egen minifodboldskole med ca. 50 spillere. DBU fodboldskole uge 32 med ca. 50 

deltagere. Cuppen er afviklet med stor succes med ca. 100 hold. Ungdomsafslutningen i efteråret 

var uden underholdning men med fysiske aktiviteter. Årsfesten blev flyttet til forår 2020 for at få en 

fest som start på en ny sæson. Julestævne er afholdt med stor succes i hallen med bold fra morgen 

til aften. Fyrværkeri salg igen i år med Nicolai Larsen som ansvarlig, der er et stort varelager til salg 

næste år.  



● Sponsorudvalget halter med manglede aktivitet, der er kommet en ny mand med frisk energi - 

Mikkel som er træner for u8 drenge. Der ønskes en mand mere til at bidrage. 

● 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 2019 blev den udlejet for 104.000, de fleste via en ½ bane. Vi 

døjer med vand på banen, når det regner kraftigt. Maskinhuset er færdigt – mange tak til de 

frivillige, uden dem var det ikke muligt. John Deere klub på 4 mand som vedligeholder banen på 

skift. 

● I 2020 bliver rækværket på opvisningsbanen skiftet, Spar Nord har støttet med kr. 30.000. Det er 

Mosdorf som leverer. 

● I 2020 er det også planen at få molokker til affald i stedet for de mange containere vi har i dag, som 

flyver rundt i regnvejr. Men der er mange regler at overholde, Preben Andersen er i dialog med 

kommunen om placering og byggetilladelse. 

● I år er byfesten flyttet til SSB, det bliver spændende og håber der kommer mange forbi og det 

skaber liv og glade borgere. 

● Det er i tankerne at renovere flagstuen og omklædning 5 når efterårs sæsonen slutter, det er det 

eneste som mangler, så vi har et opdateret klubhus.  

● 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 af foreningens regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2019. Der er et overskud på kr. 292.000, som er virkelig flot.  

4. Forelæggelse af kommende års budget 

Kassereren fremlagde Budgettet for 2020, som blev godkendt. 

 5. Behandling af indkomne forslag  

Der var indkommet forslag om at få opsat afskærmning ind til omklædnings rummene. Det afskærer 

muligheden for at se dem som er i bad og klæder om. Det vil bestyrelsen undersøge nærmere. 

6. Valg af bestyrelse 

● Lige år – 2 medlemmer 

● Ulige år - 3 medlemmer 

● Sten Kristensen og Klaus Dahl blev genvalgt. 

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 

Formanden takkede Thomas Jensen for de mange års frivilligt arbejde i klubben, det startede tilbage i 1974 

og frem til nu med forskellige poster. En fantastisk hjælp for klubben. Thomas blev valgt til æresmedlem 

for SSB. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Underskrives af dirigenten 

 

 

Lars Peter Frisk 


