SG Fodbold Venner Generalforsamling mandag d. 17. marts 2014 kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden er således jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent – Alf Andersen
Referent – Bente Hansen
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
Kan konstatere at indkaldelsen til Generalforsamlingen er udsendt rettidigt.
Sidste år var der enighed om at regnskabsåret 2013 ikke ville komme til at byde på de store aktiviteter. Dette har holdt
stik. Men måske skal vi overveje at udvide aktiviteterne i indeværende år. Vi er allerede i gang med at udvide
Skolefodbold turneringen, således at der satses mere på ungdomsuddannelserne og ikke mindst på en endnu større
fest end de tidligere år.
Der er planlagt afholdelse af rejsegilde på maskinhuset i nær fremtid. Der vil komme nærmere info herom. Planen er
at der skal inviteres de ca. 100 personer, der har hjulpet til med projektet. I stedet for vingaver kan vi måske opfordre
til at der gives pengegaver, idet der stadig er et par småting, som vi endnu ikke er færdige med. SG Fodbolds Venner
kan overveje at give 5.000 kr. Men må vi det i henhold til vedtægterne? Måske, men det vil se godt ud, såfremt vi giver
dertil. Det kan bl.a. være med til at lette processen, når vi selv skal ud og søge sponsorer mm.
Skolefodbold fortsætter i 2014 og 2015 med Alf Andersen som tovholder. Status er på nuværende tidspunkt, at der på
nogle skoler er lidt problemer med opbakningen fra lærerne pga. nye overenskomst forhold. Men vi må vente og se.
Mht. festen for ungdomsuddannelserne, så bliver det en lukket fest. Vi kommer til at styre alt selv. Men aftalen er
indtil videre at kulturcentret betaler til arrangementet. Der arbejdes på et bredere samarbejde med kommunen mht.
festen.
Alt i alt var 2013 et fint år, og det tegner lyst for 2014, da skolefodbold ledelsen nu er på plads.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse ved Michael Fabricius.
Resultatopgørelsen:
I 2013 fik vi lidt flere medlemmer. Men ikke her vi har gjort den største indsats. Måske vi kan gøre lidt mere herfor.
Vi har fået lidt flere sponsorindtægter. Indtægterne fra skolefodbold er faldet lidt pga. omkostningerne til
kunstgræsbanen. Der er tale om et fald fra 58.565 kr. i 2012 til 23.240 kr. i 2013.
Gødningssalg har givet et plus i forhold til 2012.
Salget af gavekort er ligeledes ændret til et plus. Under øvrige omkostninger står der et minus på 6.000 kr., dette
skyldes kontrakterne til de to piger, der tog sig af Facebook til Skolefodbold. Disse kontrakter er vi ude over nu.
De finansielle indtægter fra obligationer er faldet lidt. Meget positivt at se, at kursregulering på værdipapirer er vendt
til et pænt plus, så vi nu faktisk næsten tjener på dem alle.
Udlejning af kunstgræsbanen har ført til et pænt plus i 2013, nemlig 41.538 kr.
Resultatet betyder, at der kan udloddes til SG Fodbold i henhold til vedtægterne. Overførslen skulle blive på 141.242
kr., hvoraf de får 100.000 kr. 1. maj og resten sker som nedskrivning på kunstgræsbanen. Herudover overføres der
41.538 kr. til den bundne egenkapital og 41.670 kr. til den frie.
Balancen:
Som det fremgår af aktiverne har vi et ret pænt indestående i banker, der er forøget pænt i 2013. Som det ses af
posten værdipapirer, så har kursstigninger som før nævnt påvirket denne ret flot i regnskabsåret.
Endvidere har vi et tilgodehavende på 144.075 kr., der er forudbetalt til kunstgræsbanen.
Under passiverne er indskudskapitalen uændret, mens det overførte resultat er steget fra 273.698 kr. i 2012 til
315.368 kr. i 2013. Dvs. der er en samlet fri egenkapital på 565.368 kr., hvilket er den del der kan udloddes af.
Under den bundne egenkapital står der 41.538 kr.

Gælden består hovedsageligt af skyldige uddelinger til SG Fodbold på 141.822 kr. Heraf får de 100.000 kr. 1. maj, mens
resten nedskrives på kunstgræsbanen.
Samlet set en tilfredsstillende udvikling.
Vi har fået en revisorerklæring. Vi skal dog altid huske at søge om momsfritagelse til de forskellige aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand (i ulige år)
5. Valg af kasserer (Michael Fabricius)
Michael Fabricius blev genvalgt.
6. Valg af sekretær (Bente Hansen)
Bente Hansen blev genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Niels Peter Olesen og Lars Hindø)
Niels Peter Olesen blev genvalgt og Lars Hindø blev nyvalgt.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
9. Nye ideer
Alf Andersen:
Skolefodbold – som før omtalt så satses der på en fest for ungdomsuddannelserne i Kulturcentret. Og på sigt kan vi
overveje at invitere nogle tyske skoler til Skolefodbold turneringen for folkeskolerne. Det kunne gøres med
overnatning i Kulturcentret mm.
Benzinkort – en fast mand er sat på denne opgave. Det er Ove Pedersen.
10. Eventuelt
Spørgsmål angående grill til Skolefodbold. Skal vi have et større telt? Pga. usikkerheden omkring Arenabyggeriet må vi
lige se. Der kom et forslag om man ikke bare kunne anvende maskinhuset også slå dørene hertil op. Dette blev positivt
modtaget.
Alf mente, at byggeriet af den nye Arena nok vil gå i gang i juni måned, hvilket kan give parkeringsproblemer.
Der blev spurgt indtil om det vil komme til at betyde, at SG Fodbold mister baner. Men nej det ser det ikke ud til.
Generelt er der stort pres på banerne, men vi må se.
Alf mente vi skal være mere synlige mht. hvor mange penge Vennerne giver til SG Fodbold. Til opstartsmødet vil der
blive overrakt et beløb på 261.342 kr., heraf er der 100.000 kr. til maskinhus og 20.000 kr. til dommere til
skolefodbold. Der vil blive gjort lidt mere ud af overrækkelsen. Og det må også gerne komme i medierne, så alle kan se
at Vennerne rent faktisk bidrager til SG Fodbold. Og ikke bare med småbeløb.
Mht. OK benzinkort skal Michael Fabricius fremover følge op herpå.
Repræsentantskabet i Kulturcentret – her mente Alf at vi bør overveje om ikke vi skal have en repræsentant for
Vennerne i repræsentantskabet. Det kan vi lige tænke over. Men der er 3-4 møder årligt. Der er virkelig mulighed for
at være med til at beslutte noget. Da mange jo måske kun kommer for at vise flaget, men ikke for at få indflydelse.
Selve bestyrelsen har ca. 6 møder årligt.
Arenaudvidelsen vil betyde, at SG Fodbold får 3 nye omklædningsrum samt et nyt boldrum. Det sidste er dog ikke
placeret så hensigtsmæssigt.

Vi skal have kigget vores vedtægter igennem f.eks. dato for regnskab. Spørgsmål om vi ikke også bør arbejde på at få
sikret økonomien lidt mere.
Skolefodbold – her er de fleste arbejdsgrupper på plads. Det går rigtig fint med at finde frivillige kunne Alf fortælle. Og
sponsorerne er stort set også på plads.
Tak for god ro og orden.
Ref. Bente Hansen d. 3/4 - 2014.

