
Referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  SSB	  13.2.2013.	  	  

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	  
Seniorafdelingen:	  
Første	  holdet	  i	  serie	  4	  sluttede	  sæson	  2012	  på	  en	  2	  plads.	  
2	  holdet	  i	  serie	  5	  rykkede	  ned	  i	  serie	  6.	  	  
3	  holdet	  fik	  en	  midterplacering	  i	  serie	  6.	  	  
Der	  vil	  i	  sæson	  2013	  fortsat	  være	  3	  senior	  hold	  i	  SSB.	  	  
SSB	  har	  for	  første	  gang	  i	  mange	  år	  haft	  et	  dameseniorhold.	  Damerne	  var	  tilmeldt	  i	  7	  
mandsrækken	  og	  vandt	  suverænt	  rækken	  foran	  bl.a.	  Gudumholm	  IF.	  	  
	  
Ungdomsafdelingen:	  
	  For	  første	  gang	  i	  flere	  har	  SSB	  haft	  et	  u	  17	  hold.	  	  
SSB	  har	  været	  repræsenteret	  i	  A	  rækken,	  hvor	  vi	  har	  haft	  11	  mands	  hold.	  	  
Der	  har	  været	  medlemsfremgang	  på	  15	  %.	  	  
Der	  var	  i	  2011	  276	  medlemmer	  og	  i	  2012	  315	  medlemmer.	  	  
Der	  har	  været	  tilgang	  på	  pige	  siden,	  der	  har	  været	  mange	  gode	  tiltag	  for	  at	  få	  flere	  piger	  til.	  
	  
Arrangementer:	  	  
Der	  har	  i	  2012	  været	  afholdt	  Micro	  fodboldskole,	  med	  mange	  deltagere.	  	  	  	  	  
På	  sommerens	  fodboldskole	  var	  der	  i	  alt	  64	  deltagere.	  	  
I	  uge	  31	  blev	  der	  igen	  i	  år	  afholdt	  camp.	  Der	  var	  i	  alt	  74	  deltagere.	  	  AaB`s	  superligahold	  var	  
på	  besøg	  i	  denne	  uge,	  en	  rigtig	  god	  dag	  på	  anlægget.	  	  	  
SSB	  havde	  igen	  i	  år	  overnattende	  gæster	  på	  skolen	  i	  forbindelse	  med	  LKB	  Cuppen.	  Der	  var	  
ca.	  350	  overnattende	  unge	  på	  skolen.	  
Skt.	  Hans	  aften	  blev	  der	  afholdt	  gadefodbold	  stævne	  på	  Anlægget.	  	  
Der	  var	  250	  deltagere	  til	  ungdomsafslutningen,	  som	  igen	  i	  år	  var	  en	  kæmpe	  succes.	  	  
Veteran	  festen	  som	  altid	  bliver	  afholdt	  i	  november	  måned	  havde	  ca.	  60	  deltagere.	  	  
Det	  er	  besluttet	  at	  SSB	  ikke	  deltager	  i	  kræmmermarkedet	  2013.	  	  
	  
Klubhus:	  
Der	  er	  lavet	  svalegang,	  mangler	  kun	  at	  få	  sat	  rækværk	  op.	  	  
Køkken	  samt	  flagstue	  er	  blevet	  malet,	  1	  sal	  er	  under	  renovering.	  	  
Gunnar	  Siggård	  har	  doneret	  kr.	  10.000	  til	  SSB.	  Pengene	  er	  blevet	  brugt	  til	  nye	  stole	  i	  
cafeteriet.	  	  	  



Aalborg	  kommune	  har	  bevilget	  penge	  til	  nye	  vinduer	  samt	  fordør.	  De	  vil	  blive	  sat	  op	  
snarest.	  	  
	  
Nye	  ansigter:	  
Carsten	  Bacon	  Christensen	  har	  overtaget	  kampfordeler	  posten	  efter	  Bendt	  Pedersen.	  	  
John	  Rye	  stopper	  som	  Cup	  ansvarlig.	  	  
I	  2013	  vil	  SSB`s	  nye	  ungdomsudvalg	  starte	  op.	  	  
Det	  er	  Vivian	  Villadsen,	  Peter	  Rasmussen,	  Thorstein	  Jensen	  samt	  Jan	  Larsen.	  	  
	  
Formanden	  sluttede	  af	  med	  at	  takke	  alle	  de	  frivillige	  trænere,	  holdledere	  samt	  leder	  for	  
deres	  uvurderlige	  indsats	  for	  SSB	  i	  2012.	  	  
	  

3. Forelæggelse/godkendelse	  af	  foreningens	  regnskab	  
Dorte	  Jensen	  gennemgik	  regnskabet	  for	  2012.	  	  
Regnskabet	  blev	  godkendt.	  	  
	  

4. Forelæggelse	  af	  kommende	  års	  budget	  
Dorte	  Jensen	  fremlagde	  Budgettet	  for	  2013.	  	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  	  
	  

6. Valg	  af	  bestyrelse	  
• Formand	  lige	  år	  

Ikke	  på	  valg	  
• Næstformand	  ulige	  år	  

Rasmus	  Jacobsen	  blev	  genvalgt	  til	  næstformand	  	  
• Økonomi	  ansvarlig	  lige	  år	  

Ikke	  på	  valg.	  	  
	  

7. Valg	  af	  udvalg	  
• Sports	  udvalg	  

Her	  vil	  det	  nye	  ungdomsudvalg	  ligge.	  	  
• Aktivitetsudvalg	  

Bestyrelsen	  har	  mandat	  til	  at	  finde	  en	  eller	  flere	  personer.	  Ellers	  bliver	  det	  som	  
hidtil	  Cafeterieudvalget	  samt	  bestyrelsen.	  	  

• 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	  
Der	  blev	  kort	  diskuteret	  kontingent	  restancer.	  	  


