
SG Fodbold Vennerne Generalforsamling mandag d. 16. marts 2015 i klubhuset 
  
Dagsorden jf. vedtægterne: 
  
1. Valg af dirigent og referent. 
Dirigent – Alf Andersen 
Referent – Bente Hansen 
Dirigenten startede med at konkludere at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
V. formand Alf Andersen 
I 2014 blev vi næsten færdig med kunstgræsbanen samt maskinhuset. Vi har givet 100.000 kr. til 
maskinhuset. På nuværende tidspunkt mangler der læhegn mm., som vil koste ca. 25.000 kr. at få 
lavet. 
Arena byggeriet er godt i gang, det skal være færdig til d. 1. august. Indvielsen er udskudt 10 dage 
pga. et ønske fra Skjern Håndbold. Udenoms arealerne bør også være færdige der. Skjern 
Kulturcenter giver 3 mio. kr. for at det hele kan blive færdigt. De 1.3 mio. kr. går til asfaltering af p-
pladsen. Det skal gå meget galt for, at det ikke bliver færdigt til tiden. 
Skolefodbold var i 2014 endnu engang en stor succes. Men det blev desværre en noget våd 
oplevelse for de fleste pga. den megen regn. Godt at vi ikke skulle aflyse eller betale penge tilbage. 
Specielt lørdagen var der en del hold, der blev ramt af det dårlige vejr. Der skal muligvis laves en 
form for kompensation. Fremover skal vi gardere os mere på hjemmesiden mm., mht. at der er 
tale om bindende tilmelding, hvis der nu skulle ske noget, så vi må aflyse. Det gik rigtig fint med 
dommerne, der var styr på det hele. Stor ros til de ansvarlige for dommeropgaven. Skolefodbold 
og Afterparty for ungdomsuddannelserne gik også fint, men svært at tjene mange penge der. 
Generelt kan vi konkludere, at Skolefodbold var en stor succes også i 2014.  
Et lille ønske om at folk bliver bedre til at melde tilbage på mails mm. til Alf. Fremover skal der 
gerne findes en anden løsning mht. tovholder, da tovholder efterhånden har haft tjansen i rigtig 
mange år og bruger rigtig mange timer på arrangementet. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse. 
V. kasserer Michael Fabricius 
Resultatopgørelsen:  
Af regnskabet s. 2 fremgår at vi har haft 27 betalende medlemmer, desværre et lille fald. 
Skolefodbold har givet et overskud på 151.121 kr., hvilket er en stigning fra 2013. Skolefodbold har 
dog også kastet en del sponsorater mm. af sig, så samlet har det givet ca. 325.000 kr.  
Gødningssalg er steget med næsten 3.000 kr. 
Salg af gavekort, billetter, benzin mm. er faldet fra 11.948 kr. i 2013 til 6.112 kr. i 2014. 
Øvrige omkostninger er faldet en smule. 
Renteindtægter fra banker og obligationer er begge faldet en smule pga. den faldende rente. 
Kursregulering mht. værdipapirer er faldet fra 85.756 kr. i 2013 til 30.452 kr. i 2014. 
Indtægter fra udlejning af kunstgræsbanen er desværre faldet fra 41.538 kr. i 2013 til kun 9.530 kr. 
i 2014. 



Årets resultat ender på et plus med 221.280 kr., hvilket er et meget lille fald i forhold til 224.550 
kr. i 2013. 
Uddeling til SG fodbold for 2014 ender på 155.424 kr. Herudover er der overført 9.530 kr. og 
56.326 kr. til henholdsvis den bundne og den fri egenkapital. 
Balancen: 
Vores indestående i banker er på 350.282 kr. I 2014 har vi bundet flere penge i værdipapirer, som 
nu er på 375.323 kr. i forhold til 213.655 kr. i 2013. Her skal det fremhæves at siden vi i november 
købte aktier for 150.000 kr., så har vi tjent 34.000 kr. Alene i januar og februar 2015 har vi tjent 
43.000 kr., så vi må håbe det fortsætter. Endvidere har vi 100.000 kr. til gode fra SG fodbold vedr. 
kunstgræsbanen. 
Forudbetaling til kunstgræsbanen er faldet til 102.733 kr.  
Andre tilgodehavender udgør ultimo regnskabsåret kun 567 kr. 
Egenkapitalen er vokset fra 606.906 kr. i 2013 til 672.761 kr., hvilket skyldes at indskuddet er 
uændret, mens det overførte resultat er steget. Den bundne hensættelse er ligeledes steget. 
Gælden er steget lidt, hvilket skyldes en større uddeling til SG fodbold for 2014 end for 2013.  
De samlede aktiver og de samlede passiver er steget fra 748.728 kr. i 2013 til 828.905 kr. i 2014. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Valg af formand (Alf K. Andersen) 
Alf K. Andersen blev genvalgt. 
 
5. Valg af kasserer (i lige år) 
 
6. Valg af sekretær (i lige år) 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jan B. Pedersen og Flemming Petersen) 
Jan B. Pedersen og Flemming Petersen blev begge genvalgt. 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)  
 
9. Nye ideer 
Formanden nævnte, at der kan laves mange ting, men det kræver jo frivillige til at stå for evt. 
projekter o.lign. 
 
10. Eventuelt 
Intet 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 
Skjern d. 17. marts 2015  
Bente Hansen 


