Referat generalforsamling i SSB d. 9.6.2021

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 2021
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Peter Frisk til dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Lars Peter Frisk konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning for det forløbne år v/ Sten Kristensen:
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

Ser vi tilbage på 2020 har det været et meget atypisk år for SSB præget af coronasituationen. Da
landet blev lukket ned den 11. marts 2020, var det lige før sæsonen skulle i gang. Det affødte mange
spørgsmål, eks. hvor lang tid er vi lukket ned, hvordan klarer vi os økonomisk - kunne vi opkræve
kontingent evt. med rabatter. Vi besluttede at opkræve fuld kontingent og håbede på
medlemmernes opbakning så der ville være en velfungerende klub, når vi var på den anden side af
corona. Der var meget få negative meldinger på vi opkrævede kontingent, så tak for opbakningen af
medlemmerne. Vi kom først igang med fodbold efter sommerferien, det gik godt til oktober hvor
det igen blev lukket ned.
Da efterårssæsonen blev afblæst før den var færdigspillet, besluttede DBU at alle hold med
mulighed for at rykke op skulle det, og alle hold med en mulighed for at undgå nedrykning skulle
det. Det gav oprykning til serie 1, 5 samt dameholdet og serie 3 redede sig en sæson mere. Der har
ikke indendørs fodbold i vinterhalvåret, der var for store krav til det var rimeligt for de frivillige. Der
blev opfordret til at bruge kunstgræsbanen.
I 2020 var der nye trænere på alle seniorhold. Serie 1 med Michael Nielsen og Michael Lassen. Serie
3 med Kenneth Poulsen og serie 5 med Kristian Bak.
U17 og u19 er lukket, de unge kunne ikke finde ud af om de ville fortsætte. Nogle er gået op som
senior og resten er stoppet.
På ungdomssiden har vi rigtig mange trænere og frivillige, der er med til at holde vores
velfungerende ungdomsafdeling kørende,
Leif er stoppet som opkridter, kroppen har sagt stop. Der har været et samarbejde om opkridtning
mellem 5 klubber via en robot.
På aktivitetssiden er et kun vores cup der blev afholdt, det nåede vi lige inden, forsamlingsloftet
blev nedsat til 100 udendørs. Fyrværkeriet blev ikke til noget grundet for få frivillige til at hjælpe
med salget. Der blev i 2020 indkøbt en automat, det har været positivt, nu cafeteriet har været
lukket pga. corona. Minifodboldskolen blev ikke afholdt, men DBU fodboldskole blev afholdt med 60
deltagere.
Ungdomsafslutningen blev holdt holdvis, grundet restriktionerne.
Kunstbanen har været brugt mindre som følge af restriktionerne. LKB har fået egen bane og lejer
den ikke, men der er kommet nye lejere til. Der blev i 2020 stiftet John Deere klubben, de er 5 som
er med til holde banen engang om ugen.
I 2020 fik vi opsat det nye rækværk omkring opvisningsbanen og opsat de nye bander.
Vi har i 2 år forsøgt at finde en løsning om at få opsat molokker på grunden, så vi slipper for de
mange containere. Der er ikke fundet en løsning på det endnu.
Vi fik kr. 30.000 til at indkøbe en pannabane af kommunen. Vi har selv givet lidt til den.

●
●

Flagstuen og omklædning 1 er blevet renoveret i forår 2021, så det står flot med gulvvarme. Vores
arbejdshold har igen klaret det flot.
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 2020. Det blev godkendt.
4. Forelæggelse af kommende års budget
Kassereren fremlagde Budgettet for 2021, som blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Mikkel sagde DBU tilbyder mulighed for at få en konsulent fra DBU indover de frivillige trænere til
børnefodbold.
6. Valg af bestyrelse
●
●
●

Lige år – 2 medlemmer
Ulige år - 3 medlemmer
Thor, Axel og Kirstine 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
Per Bang spurgte hvorfor man i forbindelse med opsætning af det nye rækværk ikke havde lagt fliser eller
andet under banderne, så ukrudtet ikke voksede op.
Formand Sten tog ordet for at kåre årets SSBér. Sidste år blev årets SSbér kåret i forbindelse med årsfesten i
Februar, da den ikke er afholdt i år grundet Covid19. Syntes vi det er oplagt at gøre det på
generalforsamlingen.
Prisen gik til torsdagsholdet - som sørger for at holde klubben og anlægget ved lige. De står for
renoveringen af eks. flagstuen og omklædning 1, køkken, maskinhus. De er usynlige i hverdagen men gør et

stort stykke arbejde for at holde klubben pæn og præsentabel. Samtidig hygger de sig sammen. De fik et
købekort, så de hver torsdag kan hente morgenbrød ved Rema til deres møde.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Underskrives af dirigenten
Lars Peter Frisk

