
 
 

Årsmøde (generalforsamling) i  
Solbjerg IF Fodbold Afd. 

 
Festsalen på skolen tirsdag den 14. marts 2017 klokken 18.30. 

Efter årsmødet underholder Jan Hammer fra DR’s Rigtige mænd fra kl. 20.00.  
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Formandens beretning (udgår, kan læses på hjemmesiden) 
4. Regnskab og Budget (kort gennemgang) 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Fastlæggelse af kontingent for rejsefonden 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelsen 

På valg:   
a. Peter Piilgaard (formand)    - modtager ikke genvalg 
b. Anette Riis (næst formand.)  - modtager ikke genvalg 
c. Louise Tidemann (kassere)   - modtager ikke genvalg 
d. Mette Westergaard (kampfordeler) - modtager ikke genvalg 
e. Rune Klintrup (best. medl.)   - modtager ikke genvalg 
f. Mette Andersen (best.medl.)  - modtager ikke genvalg 
g. Kristian Damm (best. medl.)  - modtager ikke genvalg 

 
Der er mulighed for valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer.  

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

10. Valg af revisorer: 
På valg:  Ninna Hjortmose   –  modtager genvalg 

Marianne Jørgensen  –  modtager ikke genvalg 
11. Evt. 

 
 
Punkter til indkomne forslag bedes sendt til formanden på mail:  
formandsolbjergfodbold@gmail.com senest d. 7. marts 2017. 



 
 

Formand beretningen for fodbold året 2016 
 
Forord: 
I år prøver Solbjerg Idrætsforening et nyt koncept af ifbm. afholdelsen af de årlige 
generalforsamlinger i afdelingerne. Vi, der sidder i bestyrelserne oplever ofte, at der ikke er 
interesse eller overskud til, at gå til de mange generalforsamlinger i foråret. Det er meget uheldigt 
og meget ærgerligt, da det er her retningslinjerne for afdelingerne bliver besluttet og dermed 
hvilke vilkår vores børns idrætsliv skal drives under. Derfor prøver SIF nu, at samle (næsten) alle 
afdelings generalforsamlingerne under ét møde, SIF’s Årsmøde. På den måde håber SIF, at kunne 
tiltrække flere folk, der vil være med til at forme fremtiden i SIF. Fodboldafdelingen hilser 
nytænkningen velkommen, intet kan være ringere end, at kun sidde en bestyrelse og fem trænere 
til en dødkedelig generalforsamling. 
 
Siden sidste generalforsamling: 
Siden sidst har vi igen gennemført et par fodbold udendørssæsoner, samt næsten en fuld 
vintersæson. Umiddelbart uden de store problemer vil medlemmerne nok mene. Trænere og 
holdledere har også gjort deres for, at alt mht. træning og turneringer har kunnet kører. Men bag 
linjerne har der arbejdet en presset bestyrelse. Vi har været seks valgte medlemmer, samt to 
hjælpere og alligevel har vi ikke kunnet får nedbragt opgaverne til et acceptabelt niveau for det 
enkelte bestyrelsesmedlem. Vi har alle følt, at nok må være nok og på vores bestyrelsesmøde d. 1. 
november kom realiteterne på bordet. Af forskellige grunde ønskede ingen længere, at være en del 
af den bestyrelse der skulle vælges til marts 2017. Nu skal der vælges en ny frisk bestyrelse, der 
med hjælp fra de afgående bestyrelsesmedlemmer, skal forme den videre udvikling i 
fodboldafdelingen. 
 
Det ser ud til, at vi igen har haft en lille medlems tilbagegang. Vi har ikke så mange oldboys som 

for få år siden og det halter også på ungdomssiden. Pigeholdene falder fra og vi mister måske også 

vores seniorhold helt i den kommende sæson. I bedste fald bliver det et 8-mandshold. Der er dog 

godt gang i de alleryngste hold og det tegner godt for fremtiden.  

 

Holdene var i 2016 fordelt på: 
• U6, 2 stk. 3-mandshold der kun træner og ikke deltager i turneringer 
• U7, 2 stk. 3-mandshold 
• U8, 1 stk. 5-mandshold 
• U9, 2 stk. 5-mandshold 
• U10, 2 stk. 5-mandshold 
• U11, 2 stk. 8-mandshold 
• U12, 1 stk. 8-mandshold 
• U13, 2 stk. 11-mandshold SSV samarbejde inkl. mesterrækkehold 
• U14, 2 stk. 11-mandshold SSV samarbejde inkl. mesterrækkehold 
• U15, 1 stk. 11-mandshold Team Østjylland 

• U16, 1 stk. 11-mandshold i foråret. Overgik til FC Aarhus Syd samarbejde 
• Senior, 1 stk. 8-mandshold 
• Oldboys, 1 stk. 11-mandshold 



 
 

I alt tilmeldte spillere i 2016 = 275 medlemmer. 
 

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 igen i år 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 tidsbegrænsede. 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 lavet 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 og den første weekend i april. Vi forventer, at første 

træningsdag vil blive i starten af april. 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.  

I 2016 er det overetagen der har stået forskud. Taget har fået nyt tagpap og er nu tæt. Facaden har 

fået ny beklædning og der er sat nye flotte vinduer i. Tagterrassen er blevet lagt om med nye 

brædder og fuger i murkronen er blevet lavet på ny. Der er lavet et gitterbur omkring trappen op til 

terrassen med brandudgang, der sikre at vi kan have terrassen i fred. Inde i klublokalet er der 



 
 

blevet lagt nye lofter og gulve, samt lavet nyt el og endda et lille køkken. Der mangler 

udsmykningen og møbler til lokalet, samt terrassen. Vi må se hvor vi kan skaffe det til en fornuftig 

pris. På vores informationsmøde d. 31. januar priste vi Christian Schreiber og hans team for det 

store stykke arbejde der er blevet lagt i Lundbjergvang. Vi glæder os til en forårsdag hvor der er 

indvielse. 

 

Snickers Cup 

På trods af sidste år store succes, var det meget op ad bakke, at trække folk til at tilmelde sig dette 

års Snickers Cup i uge 40. Kun ca. 35 spillere var tilmeldt da fristen udløb, men med et godt ben 

arbejde (taste arbejde) fra bestyrelsen, lykkedes det faktisk at få ca. 90 spillere og ca. 150 personer 

til morgenmad. Bestyrelsen forstår ikke hvorfor det kan være så svært, at trække folk ud af huset, 

når der er arrangeret hygge fra kl. 9 til kl. 13.30 på en søndag? Prisen er ca. 35 kr. pr. person og der 

er rundstykker, the, kaffe, juice, mælk, syltetøj og pålægschokolade på morgenbordet. Her efter er 

der hygge bold for ungerne i et par timer. Der afsluttes med tildeling af gaver til de heldige vindere 

af Snickers Cup turneringen, samt DBU medaljer for deltagelsen i årets turnering. I år var der 

mulighed for at drikke alt det varme kaffe man kunne i DjurslandsBank’s kaffebus og der kunne 

købes grillpølser, brød, vand og øl under åben himmel. 

 

Trænerfest 

I 2015 afholdte fodboldafdelingen en trænerfest fredagen før Snickers Cup, med stor succes og vi 

havde glædet os til at gentage succesen igen i 2016. Desværre var der ikke ret stor tilslutning så vi 

måtte aflyse festen. Bestyrelsen ønsker med festen, at takke de der uge efter uge yder en indsats 

for klubben, vores børn og vores by. Vi håber, at det lykkedes en ny bestyrelse, at samle trænerne 

til fest, da det giver en forståelse på tværs af holdene der kun krydser hinanden i boldcontaineren 

på vej til og fra træning. 

 

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 

FONDEN har igen i år haft en del henvendelser vedr. støtte af forskellige arrangementer og ture til 
vores drenge og piger i Solbjerg fodbold . I år har vi faktisk valgt, at støtte alle de henvendelser vi 
har fået.  



 
 

  
August 2016 fik U14 drengene kr. 1000,00 som støtte til et weekend stævne i Bording, pengene 
skulle mest bruge til lidt mad og lidt ekstra hygge.  
  
Oktober 2016 fik U13 & U14 pigerne kr. 1000,00 til deres afslutnings weekend, pengene blev brugt 
til mad og lidt usundt, ud over vores støtte fik vi Ömer til at sponsorere en stor kagekone, til stor 
glæde for både forældre og pigerne.  
  
I 2017 har vi allerede nu sagt ja til at støtte U 13 drengene, som skal til Italien og spille i 
efterårsferien, vi støtter dem med kr. 6300,00 som skal hjælpe med at dække div. Udgifter til denne 
spændende tur, både drengene og forældre, gør selv et kæmpe stykke arbejde for at samle penge 
sammen til denne tur, vi glæder os til at hører om den, nå de kommer hjem igen.  
  
FONDEN har i 2016 prøvet at skabe kontakt til Muskelsvindfonden, som er dem der bl.a. står for 
Grøn Koncert, og vi fik faktisk lovning på et job i Aarhus, hvor vi skulle stille med min. 10 personer, 
dette job kunne indbringe op til kr. 10000,00  
Men pga. af manglende tilmelding måtte vi desværre melde afbud, ud over FONDEN selv var der 
kun 1-2 positive tilbagemeldinger. Vi har stadig kontakt til dem, og har også i år fået mulighed for 
at tjene penge til Grøn Koncert i Aarhus, så hvis der er tilmeldinger nok er dette en gylden 
mulighed for at tjene mange penge til Fonden og dens arbejde, men det kræver at folk melder sig 
på banen og er villig til at give lidt af sin fritid til dette arbejde.  
 

Anders og Trine der har startet Fonden og drevet den indtil nu, oplyser, at de træder tilbage i dette 

forår, så der skal findes nogle nye ildsjæle der har lyst til at drive fonden videre. Fodbold 

bestyrelsen siger 1000 tak til Trine og Anders for den store indsats de har ydet. 

 

Pigeraketten 2016 

Rune startede forarbejdet allerede i 2015, hvor datoen bliver fastsat og tog kontakt til de 

implicerede fra skolen og holdt kontakten med DBU.  På dagen kom der medarbejderne fra Alfa til 

Bagerbanen med alle de deltagende piger. De piger, der måtte have særlige behov har deres egen 

hjælper med, som sørger for at pigen kommer godt igennem aktiviteterne. Der blev inddelt i hold 

og den voksne fra hver aktivitet har fået gennemgået den, således at man kan vise pigerne, hvad 

det går ud på.   Der blev kørt 6 – 7 omgange plus en indlagt drikkepause med sponsorfrugt fra 

Rema.   Dagen sluttede med at alle de deltagende får en lille erindringsgave med derfra. 

 

 

 

  


