
Referat - Medlemsmøde i fodboldafdelingen, afholdt torsdag d. 21/2 
  
Agenda for møde: 
  

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Årsberetning fra afdelingen/formanden. 
3. Gennemgang af økonomi. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Generalforsamling og valg til bestyrelse. 
6. Eventuelt. 

  
Pkt 1. 

• Janus valgt som ordstyrer og referent. 

Pkt 2. 

• 2018 har været et godt år i fodbold. Rema1000 stor succes trods træg start - god indtjening. R1000 
ser godt ud for 2019 med allerede 80 tilmeldte hold. Halvdelen af Uber crewet udskiftet/erstattet. 

• Fodboldskole gennemført m succes. 175 børn. Super opbakning ift trænere. Håb on tilslutning igen 
fra senior ift trænere. 

• Byfest/gadefodbold også en succes. Håber på gentagelse i 2019. 
• Målmandstræning opstartet i 2018 med god tilslutning - fortsættes i 2019. 
• Tørke = total eksponering af pladsudfordringer i klubben. Kommune har lovet at banerne er i orden 

til sæsonopstart. 
• Seniorhold i serie 3. Afdelingen vækstet fra ingenting til omkring 40 medlemmer. 
• Ny bestyrelse (Dan + Jan 2 år) ellers 1 års anciennitet. Strategiweekend i november gennemført 

med formålet at tetningssætte og indramme formål, mål, værdier og handlingsplan/strategi for 
klubben på kort og lang bane og på tværs af køn og alder såvel som trænere og medlemmer. Målet 
er at have flere udvalg og mere inddragelse i driften af klubben. Allerede etableret 
rekrutteringsgruppe + kommunikationsgruppe. Der er også søgt inspiration og støtte igennem 
tilkøbt DBU-klubkonsulent. 

• Trænerudvikling sættes igang i 2019. 
• Vi forventer at fortsætte alle aktiviteter i 2019.  
• Håber at medlemmer vil møde op til generalforsamling og støtte op om valg af ny bestyrelse. 

Pkt 3. 

• Gennemgang af regnskab. Nærlæsning kan ske på SSIF hjemmeside. 
• Rekordresultat på R1000 i 2018. 
• Samlet overskud i afdelingen på 288 tkr drevet af aktiviteter. Valgt at hensætte 50 tkr til udvikling i 

2019. 

Pkt 4. 

• bestyrelsen lægger op til uforandrede kontingenter.  
• Ingen kommentarer fra medlemmer. 

 



Pkt 5. 

• Jan, Dan og Eva er på genvalg.  
• Medlemmer bakker op om genvalg af alle 3. 

Pkt 6. 

• Forslag om at senior kan træne på kunstgræs som inkluderet i kontingent. Besluttet, da 
seniorkontingentets størrelse retfærdiggør dette set proportionelt i forhold til resten af afdelingens 
medlemmer, lige så vel som turneringsplan stiller krav til træning tidligere på sæsonen. 

• Ønske om at spillere kan benytte fitness som en almindelig del af klubbens tilbud. Klubbens 
nuværende afdelingsstruktur gør at vi ikke kan lave “fælles-løsninger” i klubben på tværs af 
afdelinger. 

• Ønske om at det bliver klubånd og plads i form af eksempelvis tv-abonnement så der kan ses CL 
kampe. Mulighed for at købe øl vand i cafeteria til medlemspris efter træning og kampe. 
Bestyrelsen enig og arbejder videre med dette som en del af ny strategiplan og helhedsplanen. 

 


