
Referat generalforsamling i SSB d. 15.2.2022

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 2022

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Bang Larsen til dirigent. Han blev enstemmigt valgt.

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

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

● Ser vi tilbage på 2021 har vi naturligvis været præget af corona situationen. Der har været delvis

nedlukning, særligt start 2021 var lidt udfordrende. Vi har lært af det fra 2020, og 2021 er forløbet

roligt grundet erfaringerne fra 2020.

● Det er positivt at ved start 2021 havde SSB 310 medlemmer og ved slut var der 336 medlemmer.

● Nogle kampe blev aflyst pga. corona i en af trupperne, heldigvis lykkedes det at gennemføre de

fleste kampe.

● Efterår 2021 måtte vi igen dyrke sport indenfor. Vores normale haltider var delvist givet til andre.  Vi

måtte derfor tage hallen i Gudumholm i brug. Alle spiller i Storvorde i 2022.

● Senior. I 2021 var alle trænere gengangere fra 2020. Serie 2 med Michael Nielsen og Michael

Lassen. Serie 4 med Kenneth Poulsen og serie 5 med Kristian Bak. Kenneth Poulsen stoppede med

udgangen af 2020. Rasmus Knudsen tager over for ham. 1. holdet rykkede ned i serie 2, men

rykkede op i efteråret igen.

● Ungdom. Generelt et godt år med mange gode resultater. U17 opløses efter 2021 pga. færre spillere

og manglende træner for dem. De rykker op som senior.

● På ungdomssiden har vi rigtig mange trænere og frivillige, der er med til at holde vores

velfungerende ungdomsafdeling kørende,

● Vi købte i 2021 vores egen opstregningsrobot. Den fungerer godt og sparer os for mange timer. GIF

og RKG har lejet den til opstregning.

● På aktivitetssiden har det igen været på et lavere blus. Det er kun vores cup der blev afholdt, dog i

en mindre udgave grundet mange andre udbydere har flyttet deres forårscup til samme weekend.

Fyrværkeriet er afviklet og resten af krudtet samt container er solgt. Det blev for udfordrende at få

frivillige hjælpere og der kom flere udbydere til.  Minifodboldskolen blev ikke afholdt grundet

mangel på hjælpere, men DBU fodboldskole blev afholdt med stor succes og mange deltagere -

Jeppe og Rasmus stod for det. Julestævnet i hallen blev aflyst grundet corona.

● Ungdomsafslutningen blev igen holdt samlet i hallen for alle hold. En god dag for alle.

● Kunstbanen har været brugt mindre som følge af restriktionerne, men der er god efterspørgsel på

den udefra. John Deere klubben sørger for det nødvendige vedligehold af banen. Der er hvert år

tilført 5 tons granulat.

● DGI gav tilskud til nye måltavle på kunstbanen, den er købt og bliver opsat i 2022. Lysanlægget på

Kunstbanen blev købt lidt billigere ved etablering, der har de sidste år været udfordringer med

pærerne springer, vil undersøge muligheden for at få LED lys i stedet.

● Vi har i 2 år kæmpet for at for at få opsat molokker til affald, så vi slipper for de mange containere.

Det er endelig lykkedes at få godkendt og den er netop sat i jorden. Samtidig blev cykelhegnet

flyttet.



● Der arbejdes på at flytte den gamle indgangsportal ved den gamle bane, så den bliver synlig. Håber

det sker i 2022.

● Spildevandspumpen ved spillerudgangen har kommunen flyttet og købt et lille stykke jord af SSB

hertil tættere på skolen.

● Der er i 2021 opsat nye udskiftningsbokse på opvisningsbanen - klaret af Service holdet.

● Flagstuen og omklædning 1 er færdig renoveret i 2021, så det står flot med gulvvarme. Vores

arbejdshold har sørget for det.

● Det er et ønske at gøre det nemmere at få vasket tøjet for de enkelte hold. Der er købt ny

vaskemaskine med autodossering samt plads til et helt sæt tøj af gangen. hvert hold får udleveret et

net til hele sættet. Så forventer vi der ikke forsvinder tøj.

● Kommende forbedringer. Ny asfalt på p pladsen samt opstregning af p-pladser. Vi er ved at

undersøge om det giver mening at få indlagt fjernvarme. Den gamle bane renoveres i forår 2022 af

kommunen. 1. sal får en overhaling af serviceholdet. Vi er ved at undersøge om der skal etableres

en el ladestander på p-pladsen. Som noget nyt er der planer om at undersøge om padel tennis er

noget vi skal etablere i SSB regi.

● 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, og kommenteret vi har et flot anlæg. Kommenteret at vores asfalt og

portalen ville pynte at få opdateret.

3. Forelæggelse af foreningens regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021. Det blev godkendt.

4. Forelæggelse af kommende års budget

Kassereren fremlagde Budgettet for 2022, som blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

● Lige år – 2 medlemmer

● Ulige år - 3 medlemmer

● Klaus og Sten 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

Bestyrelsesmedlem Axel tog ordet for at kåre årets SSB’er.

Prisen gik til Jeppe Bang og Rasmus Knudsen - nøgleordene for dem er engagement, hjælpsomhed,

ansvarlighed samt klubånd. De har i 7 år bidraget som træner, assistent på flere hold og været aktive på

fodboldskolen nu som leder.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Underskrives af dirigenten

Per Bang Larsen


