
Skjern GF Fodbolds Venner 
Generalforsamling d. 28/3 – 2011 kl. 19.00 i klubhuset. 
  
 
Referat  
 
Formanden startede med at konstatere, at der var indkaldt til generalforsamlingen i henhold til reglerne i 
vedtægterne 
  
1. Valg af dirigent og referent. 

- Alf Andersen blev valgt som dirigent 
- Bente Hansen blev valgt som referent 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden Alf Andersen aflagde bestyrelsens beretning: 
- Mht. antallet af medlemmer, så er højeste prioritet på nuværende tidspunkt ikke at skaffe flere 

medlemmer 
- Sponsorindtægter har haft et stabilt niveau, der er flere faste sponsorer f.eks. Skjern Bank 
- Jongleringsprojektet gik fantastisk godt, hvorfor dette gentages i år igen. Der er allerede over 100 

sælgere 
- Gødningssalg, her er der en lille tilbagegang, men salget anses for værende ok 
- Renter og kursgevinster skal der satses mere på i det nye år, da det ikke har givet det store i 2010 
- Skolefodbold, endnu engang en kæmpe succes. Og organisationen er på plads til 2011. 
- 2011/2012, her forventes der øget indtjening bl.a. fordi ungdomsuddannelserne kommer med i 

Skolefodboldturneringen, der udvides med fredagen. Målet er at tjene 250.000,- kr. uden 
sponsorater. Dog vil sponsorindtægterne muligvis falde. 

- Der skal findes et bestyrelsesmedlem mere, og så skal vi se, om ikke der kan skaffes flere 
medlemmer hen over året. 

 
- Formandens beretning blev enstemmigt godkendt 

 
3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse. 

Kassereren Michael Fabricius aflagde beretning om årets regnskab. 
- Kontingenterne er faldet en smule 
- Sponsorindtægterne på samme niveau som i 2009 
- Skolefodbold kom ud med et rigtigt flot resultat 
- Jongleringsprojektet gav 109.000,- kr., hvoraf der er afsat 24.000,- kr. til uddeling til årgangene 
- Gødningssalget er faldet, hvilket skyldes at der nu skal deles med badminton 
- Salg af gavekort mm. må betegnes som værende ok set ud fra indsatsen 
- Årets resultat er på 349.341,- kr., hvilket må siges at være særdeles flot, hvilket har betydet en flot 

forøgelse af foreningens egenkapital 
- Der uddeles maks. beløb til SG Fodbold 
- Erklæringen fra revisor lægges på hjemmesiden 

 
- Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt 

 
4. Valg af formand (i ulige år) 

- Alf Andersen genvalgt 
 
5. Valg af kasserer (i lige år) 

- (Michael Fabricius) 
 
6. Valg af sekretær (i lige år) 

- (Bente Hansen) 
 



7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) 
- Flemming Petersen og Jan B. Pedersen genvalgt 

 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år) 

- (Niels Peter Olesen og ?) 
 
9. Nye ideer 

- Ingen på nuværende tidspunkt 
- Men foreningen har masser af aktiviteter i gang, så der er rigeligt at se til 

 
10. Eventuelt 

- Intet 

 

 

Bente Hansen, Skjern d. 29/3-2011. 

 


