
 
 

Generalforsamling i  
Solbjerg IF Fodbold Afd. 

 
 
 
 

Sportscafeén onsdag den 2. marts 2016 klokken 19:00. 
 
Vi lover, igen i år, at standard punkterne(1-5) er afholdt indenfor max. 
45 min. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab og Budget 
5. Fastlæggelse af kontingent  
6. Fastlæggelse af kontingent for rejsefonden 
7. Indkomne forsalg 
8. Valg til bestyrelsen 

På valg:   
a) Peter Piilgaard    - modtager genvalg 
b) Mette Andersen    - modtager genvalg 
c) Christian Schreiber   - modtager ikke genvalg  

 
Der er mulighed for valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer. 
 

9. Valg af suppleanter. Der skal vælges to suppleanter.  
10. Valg af revisor 

På valg:  Ninna Hjortmose   –  modtager genvalg 
Marianne Jørgensen  –  modtager genvalg 

11. Evt. 
 
Punkter til indkomne forslag bedes sendt til formanden på mail:  
formandsolbjergfodbold@gmail.com senest d. 12. februar 2016. 



 
 

Formand beretningen for fodbold året 2015 
 
Siden sidst 
 Siden sidste generalforsamling er endnu et fodbold år gået, med gode og knap så gode ting. 

Det ser ud til, at vi har haft en lille medlems tilbagegang. Vi har ikke så mange oldboys som sidste 

år og det halter også på ungdomssiden. Hvis vi ser frem i tiden, bliver det kun ringere. Vi har i år 

mistet en del ungdomsdrenge spillere til specielt FCS’s talent hold og det kommer til at slå igennem 

i den nye sæson, både økonomisk og holdmæssigt. Det er derfor vigtigt, at se på andre løsninger. 

Mere om det senere. Vi har dog stadig hold fra sandkassen til oldboys og rene pige hold i klubben. 

Vi har mange hold der flytter op til 8-mands hold efter sommerferien. Det kommer til at lægge et 

pres på vores baneareal, da de fylder mere. 

 

Vi havde 26 hold tilmeldt i efterårsturneringen, lidt færre i foråret. Holdene er fordelt på: 
 

• 4 stk. 3-mands i U6 og u7 (5 år og 0.klasse børn) .De startede turnering op i efteråret og har 
kørt hele vinteren og er klar til forårssæsonen. 

• 8 stk. 5-mands hold, hvoraf det ene, er et rent pige hold 

• 9 stk. 8-mands hold, hvoraf de 3 er rene pige hold 
• 5 stk. 11-mands hold, hvoraf det ene er et samarbejdshold Team Ø og det andet er et SSV 

hold. 
 
Alle hold i DBU rykker en årgang op til opstart efteråret - det er også her holdene skifter fra 3-
mands til 5-mands, og fra 8-mands til 11-mands hold. 
 

• Spillere over 18 tilmeldte = 44 
• Spillere mellem 4 -18 = 177 drenge spillere og 49 pigespillere 

 
Det er tal fra forårsopstart - der er faldet et par spillere fra på hvert hold i løbet af året, enten 
stoppede eller dem som er flyttet videre til anden klub. 
 
I alt tilmeldte spillere i 2015 = 270 medlemmer, mod ca. 284 medlemmer ved sidste GF. 
 

Tak til de frivillige 

Jeg vil godt starte med, at give en stor tak til alle de frivillige, der holder sammen på klubben. 

Forældretræner, holdledere, bestyrelsen og alle de frivillige der engang i mellem giver en hånd 

med, når de praktiske opgaver skal løses. Desværre må vi sige, at det er blevet sværere, at lokke 

folk ud af busken. Vi tror, at det hænger sammen med, at opfattelsen af omfanget af det frivillige 

arbejde slet ikke harmonerer med virkeligheden. Vi har mange opgaver der kan løses på få timer 

eller en enkelt arbejdssøndag. Vi har naturligvis også opgaver der ”binder” i lidt længere tid, men 

opgaverne er altid tidsbegrænset. Det er ikke længere sådan, at man bliver valgt ind i noget som 

man skal være en del af de næste to år, for så at blive genvalgt til endnu en årsrække, fordi 

forsamlingen klapper i hænderne. 



 
 

 

Årshjul i Solbjerg IF Fodbold 

Bestyrelsen har brugt, netop en arbejdssøndag, på at lave et ÅRSHJUL, der skaber overblik over 

hvilke opgaver der skal løses hvornår og hvor mange ressourcer det er nødvendigt at allokerer til 

opgaven. Årshjulet vil blive lagt ind på vores hjemmeside når det er blevet rettet til, så kan man 

følge med i hvilke opgaver der kunne være interessante for én selv. 

 

Et af de punkter som man kan se i årshjulet der vender tilbage igen og igen, er vores opstart på 

forårssæsonen, hvor banerne skal måles op og kridtes op. Målene skal stilles på plads. Boldene skal 

flyttes fra LBV til bold containeren sammen med alt vores udstyr. Spillertøjet skal vaskes og 

sorteres, samt mange andre opgaver. Denne opstart giver altid hovedpine i bestyrelsen. Det er ikke 

fordi der ikke kommer nogen og hjælper, men bestyrelsen føler ofte, at med mindre at opgaven er 

lige til at gå til, så mister hjælperne fokus og falder fra. Vi har derfor brug for en særlig hjælp i år til 

opstarten i den sidste weekend af marts(påske) og den første weekend i april. Vi forventer at første 

træningsdag vil blive den 4/4-2016. Vi vil gerne have nogle erfarne folk, der år efter år vil være 

sjakbajser for nogle hjælperhold. Sjakbajsen skal kende lidt til opgaverne på forhånd, og have 

tænkt over hvilket udstyr der skal bruges. Så får han/hun 4-6 hjælper og løser opgaven. Klubben vil 

gerne kvittere for indsatsen og gøre det til en hyggelig dag, med rundstykker, kaffe, øl, vand osv. 

Det kunne være, at der var nogen der kunne underholde børn i mellemtiden, i hallen eller på 

banerne, alt efter vejret. Vi skal også have kridtet banerne op igen efter sommer ferien i uge 32. 

 

Renovering af LBV 

Én af de helt store opgaver der har kørt hele året, er renoveringen af LBV. Vi har haft stor hjælp fra 

vores senior og oldboys til opgaven og vi har købt os til de løsninger som vi ikke selv kunne magte. 

Det ene bruserum har fået nye klinker på vægge og gulv. Det andet er blevet vasket grundigt ned 

og malet op. Der er kommet nye Troldtekt lofter op i alle rummene, de gamle bænke er blevet 

slebet og malet. Alle væggene er blevet malet og der er sat nye lysarmaturer op. På VVS siden har 

vi købt en ny varmtvandsbeholder og styring af det varme vand. 1000 tak til alle der har hjulpet til. 

Nu skal alle vores hold have glæde af de ”nye” lokaler. Christian Schreiber har igen i år skaffet 

midler hjem til renoveringen, så vi fortsætter der gode arbejde også i 2016. Der skal lyde en stor 

tak til CS for indsatsen. 

 

Snickers Cup 

I efteråret (uge 40) afholdte vi Snickers Cup med stor succes. Ca. 100 børn i alderen fra 7 til 12 år 

spillede venskabskampe mod hinanden på tværs af aldersgrupperne. Vi startede med rundstykker, 

pålægschokolade, syltetøj, juice og kaffe. Efter kampene var der overrækkelse af DBU medaljer fra 

turneringerne som årgangene har deltaget i, i løbet af året. Der var frugt, pølser og brød til at 

slutte en god dag af på. Det var pigetræner, Per Folmersen som stod for initiativet med pølser og 

brød. Mange tak til ham. 1000 tak til alle de frivillige der stod for arrangementet. Til oktober er det 

igen U10 forældrene der skal være primusmotorer. Vores store U15-16 drenge skal agere 



 
 

kampledere på banerne. I vil naturligvis blive støttet af bestyrelsen. 

 

Trænerfest 

Fredagen før Snickers Cup, af holdte klubben en trænerfest, for de frivillige trænere og holdledere. 

Det blev en vældig fest som vi helt sikkert vil gentage i år. Tak til alle som var med på aftenen til at 

gøre det til en hyggelig aften (og nat), samt til dem der hjalp til, både før, under og efter festen. 

 

Samarbejde med FCS 

Vi har i år indgået en samarbejdsaftale med FC Skanderborg, der blev udnævnt til Europas bedste 

breddeklub i 2014. Vi har indgået samarbejdet for, at holde på flere af vores ungdomsspillere. FCS 

har et stort talent udviklingsprogram og det tiltrækker mange spillere, både dem der faktisk har 

niveauet til at spille med på 1. hold niveau, men desværre også nogle af de spillere der ville have 

bedst af, at blive i Solbjerg. Derfor har vi arbejdet videre på samarbejdet og lavet Solbjergs egen 

talent udvikling. Vi har samlet de stærkeste trænerkræfter i klubben og parret dem med en meget 

erfaren holdleder. De holder den tætte kontakt til FCS og sørger for, at det kun er de spillere der 

har det rette niveau der bliver tilbudt at flytte til FCS. Ved at tilbyde mere træning på så højt niveau 

som muligt i Solbjerg til de spillere der ”bobler” til holdene i FCS, tror vi på, at det på langt sigt vil 

holde flere stamspillere i Solbjerg. Derved fast holder vi hele holdet i sporten og det bliver sjovere, 

at spille i Solbjerg. Det skulle gerne have en domino effekt. 

 

Samarbejde i Team Østjylland 

Vi har også et samarbejde med fodbold klubben ovre i Virring. Vi kalder det ”Team Østjylland”. 

Samarbejdet har kørt på lavt blus i de seneste år, men nu vil vi tage det op igen og finde nogle 

rammer som begge klubber finder udviklende. Som jeg sagde i starten må vi finde nye veje, at 

sørge for, at vi kan holde årgangene så brede, at vi kan stille hold på alle årgange. Én mulighed var, 

at lægge klubberne helt sammen, men det tror vi ikke på er den rigtige vej. Der imod taler vi for et 

tættere samarbejde fra årgangene U10 og op ad. Vi er pt. i dialog med Virring og vil snarest muligt 

melde noget mere konkret ud. På trænermødet i sidste uge var stemningen positiv, da man godt 

kunne se, at Solbjerg også løber ind i problemer når spillerne bliver U12-U13. 

 

Rejsefonden 

Sidste år oprettede vi ”Rejse Fonden” eller bare ”Fonden” under Solbjerg IF Fodbold afdeling. 

Fonden blev startet af nogle forældre der havde haft en rigtig god oplevelse med et hold fra 

klubben der havde været en tur til Limone Cup i Italien. De synes, at det ville de gerne være med til 

at flere kunne komme. I år er der givet støtte til et Team Østjylland hold der havde en tur til 

Verona. U13 pigerne afholdte en afslutningsfest som Fonden støttede med 650,- og en kæmpe 

kage”dame” som vi fik sponsoreret fra Kiosken i Solbjerg. Der er i øjeblikket en ansøgning inde fra 

et SSV hold, som søger om støtte til en tur til en Cup i Tyskland i pinsen.  

Der skal jo penge ind i Fonden. De kommer ind via den ekstra kontingent betaling som I kan se på 

jeres kvittering, når I betaler kontingentet. Men Fonden arbejder også på at skaffe midler ind andre 



 
 

steder fra. Vi har fået lovning på et job på Grøn koncert for 15 hjælpere og der kan vi tjene ca. 

10.000 kr. Vi vil meget gerne lave det til en fast indtjening i årene fremover, så derfor beder vi om, 

at man melder sig til i år og gør en god figur for Solbjerg If Fodbold. ”Arbejdet” inkludere gratis 

musik, godt vejr, gratis øl og vand, samt bespisning. Det lyder da hyggeligt…. I år vil forældrene på 

SSV U13 være dem der skal føre an på Grøn koncert, men der er plads til flere på holdet. Jo flere 

penge kan vi tjene til Fonden, jo bedre. Husk, at alle der modtager støtte fra Fonden, skal lave et 

lille skriv med billeder der kan lægges op på vores hjemmeside under nyheder. 

 

Pink Rema piger 

Vi havede i år held med, at lave en aftale med REMA 1000 i Solbjerg om nye pink/hvide 

spilledragter til pigerne. Et samarbejde som vi håber, kan fortsætte. I den forbindelse vil vi gerne 

sige tak til de sponsorer der også bidrog til vores arrangementer. Vi har stor glæde af Solbjerg 

Kiosken i dagligdagen og vi fik en hel del gaver fra Djurslandsbank og Sportmaster til Snickers 

Cuppen.  

 

Multibanen 

En engageret forælder og bestyrelsen har arbejdet på et ”lille” projekt som vi kalder Solbjerg 

Multibane. Banen er i kunstgræs og vil blive placeret på arealet foran biblioteket og skolens klub, 

samt Sportscafeen. Banen vil være tilgængelig for skolen i skoletiden og vil være til disposition for 

fodbold klubben og Solbjerg IF om eftermiddagen. Alle andre tidsrum står banen til fri afbenyttelse 

for byens borgere. Vi har ansøgt om midler fra DBU / Nordea Fonden, hvor vi kan opnå 400.000 kr. 

Vi har allerede tilsagn om 100.000 kr. fra LOA fonden og fodbold afdelingen vil selv skyde 

yderligere ca. 100.000 kr. ind i projektet. Skolen har også meldt sig positivt ind i projektet, men 

afventer en endelig afgørelse fra Nordea fonden, medio marts. Der udover skal vi finde ca. 3-

400.000 kr. fra private, virksomheder og andre fonde, men vi har en plan…. Det totale projekt ligger 

omkring 1,2 mill. kr. 

  

Tilmelding til holdene 

Tilmeldingen til dette års hold kommer til, at ske i gennem vores nye hjemmesiden og det bagved 

liggende styrer program, Conventus, som vi fik indført sidste år. Derved får vi nu endelige et 

overblik over vores medlemmer. Alle medlemmerne i Conventus overføres automatisk til DBU. Her 

kan man med store fordele tilmelde sig ”mit DBU” og sammenkæde det med sin ”Conventus” 

profil. Det giver trænere og holdledere nye store og nemme muligheder for, at styre tilmeldinger til 

kampe, stævner, ja sågar til træningen. Alt kan styres via en DBU app på telefonen. Ikke noget med 

maillister og SMS kæder. Det er bare et klik, så er lille Rasmus meldt til det næste stævne eller 

afmeldt kampen i næste weekend, fordi han skal til moster Anna’s fødselsdag (stakkels dreng). 

Bestyrelsen vil informere mere om dette, når der er indbetalt på de enkelte hold fra hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består, CS træder ud og vi vil opfordre til, at vi får flere kræfter ind i bestyrelsen. 



 
 

Bestyrelsen er i en proces hvor vi prøver, at drage nytte af flere underudvalg. På den måde vil 

bestyrelsesarbejdet ikke fylde så meget i hverdagen for det enkelte bestyrelsesmedlem. 

 

Der skal lyde en kæmpe tak til Christan Schreiber for det store stykke arbejde han har lavet på LBV. 

Han har lovet bestyrelsen, at forblive bestyrelsens tovholder på LBV renoveringen i den tid det nu 

tager ham at blive færdig ;-) 

 

Gave… 

 

Hermed overdrages ordret til kassereren.  

 

 

  


