
Referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  SSB	  d.	  15.2.2011	  	  

Formand	  Sten	  Kristensen	  bød	  alle	  de	  fremmødte	  velkommen.	  	  

	  

Dagsorden.	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  
3. Forelæggelse	  af	  foreningens	  regnskab	  
4. Forlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  det	  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	  formand	  
• Aktivitets	  formand	  
• Service	  formand	  

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. Beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  
Formand	  Sten	  Kristensen	  berettede	  om	  følgende	  fra	  sæson	  2010.	  	  
Starten	  af	  2010	  var	  meget	  svær	  pga.	  de	  meget	  dårlige	  baner.	  
På	  senior	  siden	  klarede	  serie	  2	  sig	  godt	  og	  blev	  i	  serie	  2.	  Henrik	  Siller	  Pedersen	  og	  SSB	  ophævede	  
samarbejdet	  i	  sommeren	  2010.	  Mogens	  Hurup	  overtog	  jobbet	  og	  udførte	  et	  stort	  stykke	  arbejde	  i	  
efteråret	  2010.	  	  
Serie	  4	  rykkede	  desværre	  ned	  i	  serie	  5,	  mens	  3	  holdet	  i	  serie	  6	  havde	  en	  god	  sæson,	  med	  mange	  
gode	  Sociale	  indslag.	  Deres	  hjemmeside	  Gummiben.dk	  er	  et	  besøg	  værd.	  	  
Super	  Grand	  vandt	  Freja	  turneringen.	  	  
På	  ungdomssiden	  har	  u14	  netop	  kvalificeret	  sig	  til	  jysk	  mesterskaber	  i	  indendørs.	  	  
U11	  og	  U12	  piger	  lavede	  kampagne	  for	  pigefodbolden,	  rigtig	  godt	  initiativ.	  	  



Team	  Himmerland	  (samarbejdet	  på	  ungdomssiden	  med	  RKG)	  blev	  opløst	  efter	  sidste	  kamp	  i	  
efteråret.	  Opbakningen	  på	  holdene	  er	  meget	  forskellig,	  håber	  på	  at	  man	  kan	  få	  endnu	  flere	  
forældre	  til	  at	  give	  en	  hånd	  med.	  	  
Der	  skal	  arbejdes	  på	  en	  bedre	  løsning	  i	  forhold	  til	  dommerbesætningen	  til	  5	  og	  7	  mands	  kampe.	  Det	  
har	  været	  meget	  svært	  at	  skaffe	  interne	  dommere	  til	  disse	  kampe.	  	  
Der	  er	  i	  alt	  266	  medlemmer	  i	  SSB,	  der	  er	  144	  til	  og	  med	  u14.	  ”fødekæden”	  nedefra	  er	  rigtig	  god.	  	  
Aktiviteter	  i	  2010	  
Kræmmermarked	  gik	  rigtig	  godt,	  omkring	  100	  personer	  til	  spisning.	  	  
Sankt	  hans	  aften	  var	  ligeledes	  en	  god	  aften	  med	  omkring	  100	  personer	  til	  spisning.	  	  
Desuden	  var	  der	  arrangement	  i	  forbindelse	  med	  Tall	  Ship	  Race.	  En	  rigtig	  god	  eftermiddag.	  	  
Der	  blev	  kørt	  ca.	  kr.	  16	  000	  ind	  i	  forbindelse	  med	  cykel	  løbet,	  serie	  2	  kørte	  ca.	  kr.	  10	  000	  ind.	  Håber	  
på	  et	  endnu	  bedre	  resultat	  næste	  år,	  hvor	  cykelløbet	  bliver	  i	  forbindelse	  med	  Sankt	  hans	  aften.	  	  
Der	  blev	  afhold	  dommercamp	  samt	  trænerkursus	  i	  uge	  31,	  her	  var	  der	  ligeledes	  arrangement	  med	  
Keld	  og	  Christian	  Bordinggard.	  	  	  
Fodboldskolen	  blev	  desværre	  aflyst	  pga.	  manglende	  tilmeldinger.	  Bliver	  startet	  op	  i	  2011,	  med	  Per	  
Bang	  Larsen	  som	  skoleleder.	  	  
Veteran	  festen	  gik	  rigtig	  godt	  med	  ca.	  70	  deltagere,	  Mogens	  Jørgensen	  var	  hovedtaler.	  Veteran	  
festen	  bliver	  en	  årlig	  tradition,	  den	  første	  fredag	  i	  november.	  	  
Til	  ungdomsafslutningen	  på	  AMU	  centret	  var	  der	  225	  deltagere.	  En	  rigtig	  god	  dag,	  med	  god	  
underholdning.	  	  
Klubhus	  
	  Klubhuset	  blev	  lavet	  færdig	  i	  2010,	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  de	  frivillige,	  der	  har	  skabt	  de	  perfekte	  rammer	  
om	  fodbolden	  i	  SSB.	  Renoveringen	  har	  kostet	  ca.	  1.2	  mio.	  Der	  er	  brugt	  ca.	  1000	  frivillige	  timer	  på	  
renoveringen.	  	  
Ombygningen	  har	  betydet	  besparelser	  på	  el,	  varme	  samt	  naturgas.	  	  
I	  2011	  starter	  byggeriet	  af	  svalegangen	  omkring	  klubhuset.	  	  
Motionsrummet	  bliver	  brugt	  om	  mandagen	  i	  mandagsklubben.	  	  
I	  forbindelse	  med	  opbygningen	  af	  skolen,	  har	  SSB	  blevet	  tilbudt	  en	  multibane	  ved	  tunnellen	  til	  
skolen,	  der	  arbejdes	  videre	  med	  dette	  i	  2011.	  	  
Personale	  
Der	  er	  desværre	  ingen	  sponsorformand	  pt.	  Der	  skal	  findes	  en	  snarest.	  	  Der	  er	  lavet	  en	  rigtig	  god	  
aftale	  med	  Intersport	  om	  en	  ny	  5	  årig	  sponsoraftale.	  	  
Hans	  Ove	  Manø	  trækker	  sig	  som	  webmaster.	  	  Teddy	  Larsen	  tager	  over	  på	  denne	  opgaver.	  	  
Det	  har	  været	  svært	  at	  skaffe	  frivillige	  til	  at	  bemande	  cafeteriet,	  derfor	  åbnes	  cafeteriet	  fremover	  
kun	  på	  kampdage.	  	  
Cafeteriet	  har	  fået	  en	  glad	  smiley	  –	  super	  dejligt.	  	  	  
	  
Beretning	  blev	  godkendt	  uden	  kommentarer.	  	  
	  
	  

3. Forelæggelse	  af	  foreningens	  regnskab	  
Regnskabet	  blev	  gennemgået.	  	  
Regnskabet	  blev	  godkendt.	  Dog	  var	  alle	  enige	  om	  at	  udgiften	  til	  bøder	  skal	  nedbringes.	  	  



	  

4. Forlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  det	  kommende	  års	  budget	  
Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  alle	  medlemmer	  skal	  betale	  kontingent	  i	  2011,	  frivillige	  bliver	  godtgjort	  
på	  anden	  måde.	  	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Forslag	  indsendt	  af	  Lars	  Peter	  Frisk	  –	  ændring	  af	  stadion	  navn	  fra	  Båndbyparken	  til	  Storvorde	  
Sejlflod	  stadion.	  	  
Forslaget	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  	  
	  
Forslag	  indsendt	  af	  Jan	  Christensen	  –	  helårlig	  kontingent	  til	  oldboys	  i	  stedet	  for	  halvårligt.	  	  
Det	  blev	  besluttet	  at	  bestyrelsen	  træffer	  en	  beslutning	  om	  dette.	  	  
	  
	  

6 Valg	  af	  bestyrelse	  
• Formand	  lige	  år	  
• Næstformand	  ulige	  år	  
• Økonomi	  ansvarlig	  lige	  år	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dorte	  Jensen	  bliver	  kasserer/økonomiansvarlig	  i	  stedet	  for	  næstformand.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rasmus	  Jacobsen	  bliver	  næstformand	  i	  stedet	  for	  kasserer.	  	   	  

7.	   Valg	  af	  udvalg	  

• Sports	  formand	  –	  udvalg	  ungdom	  –	  Kaj	  Gimm,	  Peter	  Rasmussen	  og	  Thorstein	  Jensen	  
	  

• Aktivitets	  formand	  –	  Helle	  Christensen	  har	  meldt	  sig,	  her	  indstilles	  det	  endvidere	  at	  
bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  at	  finde	  flere	  personer	  til	  dette	  udvalg.	  
	  

• Service	  formand/udvalg	  –	  Jan	  Christensen,	  Lars	  Peter	  Frisk,	  Bjarne	  Meldgård,	  Peter	  Burskov.	  

	  	  	  	  	  8.	  	  	  	  	  Valg	  af	  2	  kritiske	  revisorer	  samt	  en	  revisorsuppleant,	  eller	  registreret	  revisions	  firma.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bruno	  Nielsen	  og	  Henrik	  Pedersen	  blev	  valgt.	  Per	  Bang	  Larsen	  blev	  valgt	  som	  suppleant.	  	  

	  

10. Eventuelt	  	  
• Mangel	  på	  fremmøde/frivillige	  –	  diskussion	  angående	  dette	  
• Åbningstider	  i	  cafeteriet	  –	  cafeteria	  udvalget	  kommer	  med	  et	  forslag	  til	  åbningstider,	  som	  

det	  er	  nu	  er	  der	  kun	  åbent	  på	  kampdage.	  	  	  

	  


