
SG Fodbolds Venner 

 

 

Referat fra 

Generalforsamling mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

Dirigent: Alf Andersen 

Referent: Bente Hansen 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

Ved Formanden Alf Andersen: 

For andet år i træk har al fokus været på kunstgræsbanen, hvilket nok også vil gøre 

sig gældende det næste års tid. 

Status for kunstgræsbanen er, at det ser rigtig godt ud. Der mangler dog stadig lidt, 

som der skal ofres en del tid og ressourcer på. 

Mht. sponsorater så indgås der nye og enkelte lidt længere kontrakter. Sponsorater 

øges med 50.000 kr. 

Oksekødssalg i Superbrugsen droppes fremover. 

Medlemstallet skal gerne øges det kommende år. De nuværende medlemmer må 

gerne finde nogen nye medlemmer. 

Målet for det kommende år er bl.a. øget salg af gavekort. Endvidere skal antallet af 

OK benzinkort også gerne øges. Gødningssalget kommer tilbage til vennerne. 

Næste år skulle overskuddet gerne ende på mindst plus 200.000 kr. 

På nuværende tidspunkt er kunstgræsbanen udlejet for 113.000 kr. +  strøm, set ud fra 

kalenderen for de første 8 mdr. 

 

Alf Andersen og Flemming Petersen 

Fodboldudvalget og kunstgræsbanen - der mangler måltavle, spillerbokse, tribuner, 

maskinhus mm. Der er behov for ca. 620.000 kr. endnu. Vennerne har 190.000 kr. på 

kontoen, derudover er der allerede tegnet sponsorater til noget af det. På nuværende 

tidspunkt mangler der ca. 250.000 kr. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 



3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse. 

 

Ved Kassereren Michael Fabricius: 

2012 bærer præg af, at en del har lagt stille pga. den megen fokus på kunstgræsbanen. 

Dette har betydet faldende medlemstal, færre sponsorater samt til dels påvirket 

skolefodbold. 

Gavekort gav et minus på 5.100 kr, ,da nogen fik penge for at sælge OK-gavekort. 

Renteindtægterne er faldet pga. færre obligationer. 

Mht. investeringen i aktier så har det desværre ikke givet det bedste resultat. 

Overskuddet endte alt i alt på 48.489 kr. 

Der er i 2012 uddelt maks. til SG fodbold i henhold til aftale. 

Vi har måttet bruge noget af egenkapitalen i år.  

Der nedskrives løbende på forudbetalinger til kunstgræsbanen. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Valg af formand (Alf Andersen modtager genvalg) 

 

Alf 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 modtager 

genvalg)  

 

Jan B. Pedersen og Flemming Petersen genvalgt. 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år) 

 

9. Nye ideer 

 

Ingen 

 

10. Eventuelt 

 

Intet 

 

Bente Hansen 20. april 2013. 


