
Generalforsamling Skjern GF Fodbolds venner 

Dato: 27. marts 2017 

Tidspunkt: Kl. 19 

Sted: SG Klubhus i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 

Deltagere: Alf Kaare Andersen, Flemming Petersen, Jan Bjerren Pedersen, Michael Fabricius, Lars 
Hindø, Niels Peder Olesen, Henrik Blegvad Jensen, K.E. Kristensen 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse 
4. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (jf dog overgangsregel i § 14) 

På valg: 
Flemming Petersen - modtager genvalg 
Jan B. Pedersen - modtager genvalg 
Alf K. Andersen - modtager ikke genvalg 

5. Nye ideer 
6. Eventuelt 

Ad. 1: 
Som dirigent valgtes Alf Kaare Andersen som referent valgtes Lars Hindø. 

Ad. 2: 
Bestyrelsesformand Alf Kaare Andersen aflagde følgende bestyrelses beretning: 

"Bestyrelsens beretning for året 2016 

12016 blev tribunen til 100 årsgaven færdiggjort. Det sidste projekt i fodboldklubben, med 
undertegnede som tovholder, står dermed færdigt. Cirka 2.500.000 kr. er blevet tjent/samlet indtil 
projektet. De første sponsorater, der luner i fodboldklubbens økonomi, er allerede tegnet på 
tribunen (og andre steder på stadion) og 100 årsgaven bliver dermed en kæmpe gevinst for 
fodboldklubben - både arkitektonisk, imagemæssigt og økonomisk Tak til cirka 50 frivillige til 100 
årsgaven. 

"Skolefodbold" og "Skolefodboldog Afterparty " 2016 blev den største succes nogensinde. Således 
deltog hele 3042 betalende fodboldspillere i de to stævner. Desuden har Skolefodbolden ALDRIG 
tjent så mange penge på stævnet som i 2016.1 øvrigt deltog knap 380 spillere fra Sydslesvig. Det 
samme antal forventes i 2017 og 2018. Tak til cirka 400 frivillige til Skolefodboldstævnerne. 



/ lighed med tidligere år har vennerne arrangeret gødningssalg og temafest. Arrangementer, der 
samlet har givet cirka 60.000 kr. på bundlinjen. Herudover kommer OK-benzin og sponsorater til 
cirka 50.000 kr. Så vennerne er IKKE KUN Skolefodbold. Tak til de cirka 50 frivillige i forbindelse 
med disse arrangementer. 

Yderligere har SGs ungdomsfond doneret 100.000 kr. til "Vennerne " til nyt græs på 
kunstgræsbanen. H&L har doneret et endnu større beløb til den lukkede konto til nyt kunstgræs. 
Tak for det til donorerne. 

12015 beretningen sagde/skrev undertegnede: Alfs rolle som tovholder for skolefodbold (og i 
"Vennerne ") i årene fremover afhænger til en hvis grad af hans engagement i Ringkøbing-Skjern 
kulturcenter. Det er dog sikkert at skolefodbold i 2016 bliver med Alf som tovholder. 

Fra 2017 er der fundet nye tovholdere til Skolefodbold (Lise og Helene). Desuden har undertegnede 
besluttet, at arbejdet som bestyrelsesformand i "Vennerne " efter 9 år skal overlades til nye kræfter. 
Undertegnede vil derfor slutte årets beretning ved, kort, at kigge tilbage på "Vennernes " opstart og 
de knap 9 års liv. 

Hvorfor dannede vi "Vennerne" i 2008? 

Opdeling af arbejdet i fodboldklubben (2 formand og 2 udvalg i stedet for 1 formand og 1 
udvalg) 
Moms- og skatteproblematikker 
Stabil økonomi (vennerne giver et beløb til driften hvert år) 
Ønske om at igangsætte en række projekter (uden at belaste driften og arbejdet i selve 
fodboldklubben) 



Og hvad har "Vennerne" så lige arbejdet med? 
PROJEKTER: 

2006 - Plan over stadionområdet (John Pagaard, Michael Harring, Bent Jensen, Flemming 
Petersen og Alf Andersen) 

- 2008/2009 Legeplads/forhindringsbane (250.000) 
- Multibane (500.000) 
- Lys bane 3 (100.000) 

Beplantning diverse steder på stadion (50.000) 
Kunstgræsbane + græs på multibanen (5.500.000) 

- Små tribuner (500.000) 
Nye bandestativer på opvisningsbanen (100.000) 

- Maskinhus (600.000) 
- Lys bane 2,3,4 og 5 (75.000) 

Stor tribune på opvisningsbanen (2.400.000) 
(10.075.000 og heraf et offentligt tilskud på lige omkring 275.000 kr.) + en del mindre 

investeringer fra Skjern GF FODBOLD og Skjern GF FODBOLDs Venner. 

DRIFT FODBOLDKLUBBEN 
2009-60.000 
2010-149.000 
2011 -151.000 
2012-130.000 
2013-141.000 
2014-155.000 
2015-199.000 og 
2016-60.000 

(I alt til drift over de 8 år- OVER 1.000.000 kr.) 

KONKLUSION: 
"Vennerne " har således bidraget med over 11.000.000 tilfodboldklubben i "Vennernes" levetid. 
Tænker at det er rimeligt godt gået. 

Tak for samarbejdet og jeres kæmpe indsats gennem de knap 9 år. Undertegnede håber, at 
"Vennerne " kan fortsætte tankerne fra opstarten i 2008. 

AlfK. Andersen" 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning. 



Ad. 3: 
Kasserer Lars Hindø gennemgik årsregnskabet for 2016, og tidligere kasserer Michael Fabricius 
supplerede med visse bemærkninger. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet for 2016. 

Generalforsamlingen godkendte endvidere enstemmigt følgende disponeringer: 
• Udlodning Til Skjern GF Fodbold på DKK 66.466 

• Overførsel af DKK 135.000 til bunden reserve for udskiftning af kunstgræstæppe (sammen 
med reserve på DKK 100.000 fra SG Ungdomsfond) 

Ad. 4: 
Til bestyrelsen genvalgtes Flemming Petersen og Jan Bjerren Pedersen og nyvalgtes Helene 
Pinholt. 

Det blev aftalt, at bestyrelseskonstituering foretages på et kommende bestyrelsesmøde. 

Ad. 5: 
Kasserer Lars Hindø redegjorde for afholdt møde med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter om den 
afholdte 80'er fest. Det blev aftalt, at der gennemføres drøftelse omkring nye ideer på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

Ad. 6. 
Der blev af flere general forsam li ngsdeltagere rettet en tak til den afgående bestyrelsesformand Alf 
Kaare Andersen for dennes indsats gennem årene i Skjern GF Fodbolds Venner. 

Alf Kaar; Andersen 
Dirigent l 

^ars Hindø 
Referent 


