
Referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  SSB	  15.2.2012.	  	  

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	  
Formand	  Sten	  Kristensen	  berettede	  om	  følgende	  fra	  sæson	  2011.	  
På	  senior	  siden	  gik	  det	  mindre	  godt	  for	  1	  holdet.	  Holdet	  rykkede	  ned	  2	  gange	  og	  spiller	  nu	  i	  
serie	  4.	  Søren	  Frederiksen	  stoppede	  som	  senior	  træner	  31.12.2011.	  	  
2	  holdet	  rykkede	  op	  fra	  serie	  6	  til	  serie	  5.	  
3	  holdet	  spiller	  stadig	  i	  serie	  6.	  
Der	  har	  været	  mange	  til	  træning	  igennem	  hele	  sæsonen	  og	  sammenholdet	  i	  senior	  
afdelingen	  er	  rigtig	  godt.	  Der	  har	  været	  mange	  gode	  fællesarrangementer.	  	  
	  
Ungdomsafdelingen	  i	  SSB	  har	  aldrig	  været	  så	  stor	  som	  den	  er	  nu.	  Dog	  er	  der	  enkelte	  
årgange	  hvor	  der	  ikke	  er	  ret	  mange	  spiller	  bl.a.	  i	  pigeafdelingen	  og	  	  
U	  10	  drenge.	  	  
U	  15	  drenge	  har	  været	  til	  stævne	  i	  Italien,	  en	  rigtig	  god	  tur	  for	  alle.	  	  
Der	  er	  rigtig	  mange	  trænere	  og	  holdledere	  i	  ungdomsafdelingen.	  Kampene	  bliver	  dømt	  af	  
egne	  dommere.	  	  
Sportsudvalget	  har	  lavet	  en	  holdleder	  mappe	  til	  samtlige	  holdledere	  i	  ungdomsafdelingen,	  	  
Indendørs	  har	  man	  forsøgt	  sig	  med	  Futsal.	  Det	  har	  været	  en	  succes	  i	  ungdomsafdelingen.	  	  
	  
Arrangementer	  2011.	  	  
Der	  var	  trænerlederfest	  feb.	  2011	  med	  ca.	  40	  deltagere.	  	  
LKB	  cup	  –	  indkvartering	  af	  spillere	  på	  Tofthøjskolen.	  	  
Kræmmermarked	  var	  der	  ca.	  60	  til	  spisning	  lørdag	  aften.	  Ydermere	  havde	  SSB	  et	  sliktelt	  
hele	  weekenden.	  	  
Sct.	  Hans	  aften	  var	  der	  stor	  tilslutning,	  ca.	  120	  til	  spisning,	  der	  var	  sponsor	  cykelløb	  denne	  
aften.	  Her	  blev	  teltet	  som	  SSB	  har	  fået	  fra	  Spar	  Nord	  fonden	  indviet,	  sammen	  med	  
lydanlæg	  som	  SSB	  har	  fået	  igennem	  Tuborg	  fonden.	  	  
Uge	  31	  var	  der	  fodbold	  Camp.	  Det	  var	  en	  stor	  succes,	  Per	  Bang	  Larsen	  var	  koordinater	  på	  
fodboldskolen.	  	  
Der	  var	  i	  hele	  ugen	  mange	  frivillige	  hjælpere.	  	  
Ungdomsafslutningen	  var	  der	  ca.	  200	  deltagere.	  
Til	  den	  årlige	  veteranfest	  var	  der	  ca.	  60	  deltagere.	  	  
Det	  er	  til	  tider	  meget	  svært	  at	  skaffe	  frivillige	  hjælpere.	  Det	  skal	  blive	  bedre	  i	  2012	  ellers	  er	  
klubben/bestyrelsen	  nød	  til	  at	  vælge	  nogle	  arrangementer	  fra.	  	  	  
	  



Klubhus.	  	  
Bestyrelsen	  håber	  at	  svalegangen	  kan	  laves	  i	  2012.	  Desuden	  skal	  køkkenet	  renoveres.	  	  
Cafeteriaudvalget	  har	  fungeret	  godt	  og	  hat	  stået	  for	  mange	  arrangementer.	  	  
Cafeteriaplanen	  2011	  fungerede	  bedre	  end	  før.	  	  
Cafeteriet	  har	  fået	  en	  Elite	  smiley.	  
	  
Sponsorudvalget	  har	  ikke	  fungeret	  optimalt	  de	  sidste	  par	  år,	  men	  nu	  er	  der	  kommet	  2	  nye	  
frivillige	  til,	  hvilket	  bestyrelsen	  forventer	  sig	  meget	  af.	  	  Alt	  vedrørende	  sponsorater	  skal	  gå	  
igennem	  udvalget.	  	  Udvalget	  består	  nu	  af	  Brian	  Durr	  og	  John	  Christensen	  	  
	  
Kræmmermarked	  afholdes	  i	  år	  15/16/17	  juni.	  	  
Flaglaug	  har	  25	  års	  jubilæum	  i	  juni	  2012.	  	  	  
	  	  
Formandens	  beretning	  blev	  godkendt	  uden	  kommentarer.	  	  
	  	  	  

3. Forelæggelse/godkendelse	  af	  foreningens	  regnskab	  
Dorte	  Jensen	  gennemgik	  regnskabet.	  	  
Overskud	  for	  2011	  på	  ca.	  kr.	  163.000,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  tilfredsstillende.	  	  
Bemærkninger	  fra	  kritisk	  revisor.	  	  Stor	  ros	  til	  regnskabet	  og	  den	  måde	  det	  er	  bygget	  op	  på.	  
Træls	  med	  bøder	  for	  udeblivelse	  til	  kampe	  (indendørs	  senior)	  
	  
Regnskabet	  blev	  godkendt.	  	  
	  

4. Forelæggelse	  af	  kommende	  års	  budget	  
Dorte	  Jensen	  fremlagde	  Budgettet	  for	  2012.	  	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  	  
	  

6. Valg	  af	  bestyrelse	  
• Formand	  lige	  år	  

Sten	  Kristensen	  blev	  genvalgt	  til	  formand.	  	  
• Næstformand	  ulige	  år	  

Ikke	  på	  valg.	  	  
• Økonomi	  ansvarlig	  lige	  år	  

Dorte	  Jensen	  blev	  genvalgt	  som	  økonomi	  ansvarlig	  
	  
	  
	  



7. Valg	  af	  udvalg	  
• Sports	  udvalg	  

Kaj	  Gimm	  Jensen	  blev	  genvalgt.	  	  
• Aktivitetsudvalg	  

Bestyrelsen	  har	  mandat	  til	  at	  finde	  en	  eller	  flere	  personer.	  	  
• 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	  
Skt.	  Hans	  aften	  er	  i	  år	  en	  lørdag.	  	  
Planer	  om	  at	  lave	  forskellige	  aktiviteter	  denne	  aften	  f.eks.	  gadefodbold	  stævne.	  Men	  det	  
kræver	  at	  nogen	  ud	  over	  bestyrelsen	  planlægger	  det.	  	  
	  
Ove	  Nielsen	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  ”gå	  til	  hånde”	  i	  klubhuset.	  Glædeligt	  for	  bestyrelsen.	  	  

	  
	  


