
 

 

Referat fra informationsmøde d. 31. januar i Solbjerg IF Fodbold 

 
1. Peter Piilgaard (Formand) byder velkommen, takker for det fine fremmøde og 

gennemgår derefter mødets dagsorden. 
 

2. Derefter en kort præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, samt deres 
individuelle grunde til at fra sige sig yderligere tid i fodboldbestyrelsen efter 
Årsmødet den 14. marts 2017. 
 

3. Peter gennemgår herefter den positive historie, som naturligvis er hele arbejdet 
omkring den gennemgribende renovering af fodbolds faciliteter på Lundbjergvang. I 
den forbindelse overrækkes Christian Schreiber en flot kurv som en lille tak for det 
store arbejde, som specielt han samt mange oldboys og seniorspillere har ydet i 
den forbindelse. 
 

 
 

4. Rune laver herefter en præsentation af vores Snickers Cup, klubbens interne 
sæsonafslutningsstævne for de yngste børnehold. For hvert år det har været 
afholdt, er der nedskrevet flere og flere erfaringer ned om hele afholdelsen, så det 
burde blive lettere og lettere. Dog måtte det et år helt aflyses og det var også meget 
tæt på i 2016, dog kom der i 13. time alligevel nok tilmeldinger ind, således at det 
blev gennemført, men det er en stressfaktor hver gang og man kunne ønske sig en 
langt hurtigere tilmelding. Det blev efterfølgende talt om, hvorvidt stævnet i forhold 
til vejrliget ligger for sent, men foråret kan også være regnfuldt og yderst køligt. Igen 
kom det på tale, at fastsætte et arrangements afholdelse som et fast 

 

Billede 1 Christian Schreiber 



 

 

ansvarsområde for et bestemt hold / årgang og her er det så U10, samt 
dommerkræfter fra U15, der er i spil. Muligheden for at oprette små arbejdshold / 
opgaver på Conventus med tilmelding blev drøftet og Louise fortalte at det allerede 
er en mulighed, som relativt nemt kan igangsættes. Peter var desuden inde og vise 
Solbjerg If s hjemmeside bl.a. Forældrehåndbogen og klubbens nedskrevne 
visioner. Megen tvivl om, hvor mange der i realiteten benytter sig af disse 
oplysninger. 
 

5. Gennemgang af det uddelte årshjul, hvorpå rigtig mange af en fodboldklubs 
opgaver i løbet af et år er noteret. Folk skal så være velkomne til, at skrive sig på, 
således at de tager ansvaret for en given opgaves udførsel. Der bliver tilkendegivet, 
at det er en rigtig god ide, dog er der mange af opgaverne, der hænger sammen og 
rettelig er en stor kampfordeleropgave. Hertil kommer forslag til, at der eventuelt 
tilknyttes flere personer, der får det nødvendige kendskab, således at man ikke er 
så sårbar, når en sådan post står for udskiftning. 
 

6. Kirstine forklarer lidt om opbygningen i klubben, herunder Hovedforeningen, FU 
samt de enkelte afdelinger. Kirstine giver her sit besyv med, at man skal huske, at 
man via sit eget eller barnets/børnenes kontingent køber sig adgang til et 
fællesskab, hvor man også skal være klar til at hjælpe med alt muligt for at få en 
fornuftigt drift af foreningen – der er ikke midler til at betale sig fra alt arbejde og 
man må / skal selv være indstillet på at give nogle timer til fællesskabet. Rune 
beretter herefter om Årshjulets kvaliteter. At en kommende bestyrelse kan finde og 
tage vare på de opgaver, hvis løsning er helt nødvendige, hvis klubben skal køre 
videre. Altså hvor lavt baren kan sættes. Der kommer forslag fra fremmødte, at 
opgaverne deles ud på hold og bliver opgaven ikke udført vil det afstedkomme 
stigning på kontingentet. Tanken om ” Velkomstfolderen” kommer i spil igen, en 
uddelt folder, der fortæller, hvad man som bruger får af klubben samt hvad klubben 
forventer af hjælp af brugeren / forældrene for at klubben kan køre tilfredsstillende. 
Det er vigtigt at opgaverne er skarpt defineret, således at underudvalg med 
eksterne tovholdere kan tage mange praktiske opgaver væk fra bestyrelsen i det 
daglige 
 

7. Pause 
 

8. Debat og spørgsmål i åbent forum..'  
a. et spørgsmål går på, hvorvidt det er tilfældigt eller måske interne problemer, 

der er årsagen til at alle bestyrelsesmedlemmer går nu ? Dette bliver 
afkræftet, vi er og har naturligvis ikke været enige om alt, men vi har fungeret 
rigtig godt sammen. Vi er blot kørt træt. 

b. Hvad er planen fremadrettet ? Peter vil ikke lægge sig fast på fremtidens bud 
på en vision for klubben – den mener han, at den kommende bestyrelse selv 
bør finde og definerer. 



 

 

c. Louise og Mette W kridter op, hvilke opgaver, der SKAL laves ( Ned to do ) 
for at klubben kan bestå. 

d. Hvor mødes vi rent klubmæssigt ? Solbjerg If er en breddeklub, hvor man 
prøver at tilgodese alle aldre samt niveauer. Claus er stor fortaler for det 
samarbejde, der hedder Team ø med Virring. Hvorigennem spillere fra 
solbjerg if får adgang til bla kunstgræsbaner med mere.  

e. Kristine gør reklame for sportscafeen, der som noget nyt vil forsøge at have 
åbent for publikum, når der trænes og spilles kampe på skolebanen. Og husk 
man altid kan booke lokaler til møder / aktiviteter, der eventuelt kan udløse 
aktivitetsstøtte fra kommunen.  

f. Brian Jonassen slår på, at man altid skal huske at netværke samt bruge 
dette netværk, da der ofte er personer, der allerede ved, det man selv prøver 
at finde ud af. 

 
9. Peter spørger ud ;;; Hvordan kommer vi videre den 14. marts ? Der er en positiv 

stemning tilstede og alle tilstedeværende ( som for rigtig manges vedkommende 
er allerede aktive trænere) skal nu ud og tale klubbens sag, således at der 
faktisk kommer tilstrækkeligt med interesserede folk den 14. marts, der også 
ønsker at indgå i bestyrelsen samt være faste hjælpere. Lykkes denne mission 
er der håb om fodbold i Solbjerg If også i fremtiden. 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Solbjerg IF Fodbold 

 

Billede 2 Ca. 40 medlemmer kom til mødet 


