Referat generalforsamlingen i SSB d. 10.2.2016.

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 Nicolai)

7. Valg af 2 kritiske revisorer samt revisorsuppleant, eller registreret revisionsfirma
8. 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 Fodbold:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

2015 har været et godt år, pr. 31/12 havde SSB 364 medlemmer.
Serie 2 havde et blandet år med et godt forår og et knap så godt efterår.
Serie 4 klarede sig flot og var med i topkampen. Serie 5 havde et hårdt år og klarede sig i serie 5. 1
og 2 holdet sagde tak til trænerne, Martin for 2 år og Kenneth for 5 år. Nye er Sten Jørgensen og
Dennis Frøstrup.
Alle tre old-boys hold vandt deres puljer
U14 drenge vandt flor deres pulje, ligesom u14 piger klarede sig rigtig flot.
U15 drenge og piger var på tur til Verona Cup i Italien. En stor oplevelse.
Generelt har 2015 været et positivt år for ungdomsafdelingen.
Det har været det første år med 5 i bestyrelsen, det har været positivt og givet mere overblik og tid
til specifikke opgaver
Vi fik i starten af året renoveret cafeteriet, så vi i dag har de utrolig flotte rammer, vi i dag har
glæde af.
Arbejdsudvalget har været flittige og malet det meste af klubhuset samt generel vedligeholdelse
2015 bød på mange arrangementer - Sankt hans fest, firmastævne, mini fodboldskole, fodboldskole
og dommer-camp. Jubilæumsstævne med 87 hold og ca. 1200 personer på anlægget i løbet af
dagen. Tall Ships Race arrangement ved udsejling var en succes. Veteranfest med Patrick Kristensen
som taler. Det traditionelle julestævne blev også afholdt.
SSB 75 års jubilæum blev markeret på dagen den 6. juni reception for den officielle del.
Jubilæumsfesten for medlemmer blev afholdt i oktober samme dag som der var ungdomsafslutning
med 250 deltagere. Der blev oprettet en jubilæumsfond der skaffede ca. 13.000 til klubben.
Vi har fået ny hjemmeside, den styres af Jens Steffensen, som har gjort et fantastisk arbejde.
Der er kommet et sponsorudvalg op og køre, som bla. har oprettet et nyt og dyrere platin
sponsorat.
Vores Energinord aftale er tilmeldt 100 husstande, det håber vi at øge. OK aftalen gav 14.000 kr.
Sammen med HK 89 har vi for første gang arrangeret åbent hal og planlægger en beach håndbold
bane, HK 89 har teten til dette.
Vi fik vores måltavle sponsoreret af Spar Nord og Tuborg Fondet
Gunnar Siggaard har igen doneret kr. 15.000 - de bruges til den nye spillerudgang.
SSB blev af flaglauget kåret til årets borger. DBU er vi årets klub i region 1 og med i puljen til landets
fodbold klub.

•

•
•

Vi har i dag fået tildelt kr. 2 mio af Aalborg kommune til etablering af kunstgræsbane, der var 7
klubber med i kapløbet. En bane koster kr. 3.5 mio, så der er et stort arbejde foran med at skaffe
pengene via fonde og lignende.
2016 projekter er at lave omklædning 1 mere pige venligt, som de har efterspurgt.
Stor Tak til alle de frivillige som har ydet en stor indsats for klubben – uden jer var det ikke muligt.
Beretningen blev godkendt

3. Forelæggelse/godkendelse af foreningens regnskab
Klaus Dahl gennemgik regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt
4. Forelæggelse af kommende års budget
Klaus Dahl fremlagde Budgettet for 2016.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
•
•
•

Lige år Sten og Klaus
Ulige år Aksel Guldager – Helle Christensen – Nicolai Larsen
Sten og Klaus blev genvalgt

7. 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

8. Eventuelt
Kunstgræsbanen, der blev spurgt til prisen for leje af den - det er ikke fastlagt endnu. Men vil ikke blive en
del af budgettet. Det blev diskuteret om klubberne i den gamle Sejlflod kommune bør fordeles frem for
Aalborg klubberne, ved leje af banen.
Det blev kommenteret uheldigt at formand og kasserer er på valg samme år - det er korrekt, men da
bestyrelses efter hver generalforsamling konstituerer sig selv, kan dette jo ske.
Det blev diskuteret at skolen ikke vil flytte sig når der kridtes baner
Dirigenten takkede for god ro og orden.

