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Bestyrelsens beretning for 2018 

 

Bestyrelsen har i den seneste periode bestået af Peter Jørgensen, Knud Dam, Thomas Mathiasen, Jakob 
Dahlgaard og Chris�an Marcussen. 

Siden gennemførelsen af den økonomiske genopretning lykkedes, og det sidste af foreningens gæld i starten 
af året blev afviklet, har bestyrelsens fokus været, at strukturere organisa�onen og udbygge de sportslige 
�lbud. Naturligvis under fortsat hensyntagen �l styring af økonomien. 

Knud Dam redegør i den sportslige beretning for de sportslige forhold. 

Bestyrelsens mulighed for at arbejde med mere overordnede retningslinjer, er dog fortsat hæmmet af den 
nødvendige deltagelse i den daglige dri�.  

I starten af året blev Jesper Støvring �lkny�et i en funk�on som medlemsadministrator. Det har vist sig at 
være den helt rig�ge løsning, idet antallet af medlemmer der er i restance med kon�ngentet, er reduceret 
betragteligt. Jespers �lgang �l arbejdet er for en stor dels vedkommende den nære kontakt med 
medlemmer og frivillige ude på banerne. Vi er også blevet markant bedre �l at udny�e poten�alet i de 
systemer DBU faciliterer �l medlemsadministra�on. Alle frem�dige kon�ngentopkrævninger kører således 
som automa�ske opkrævninger. 

Vi er fortsat privilegerede i forhold �l opbakning fra vores sponsorer. Henved en �erdedel af foreningens 
indtægter stammer fra vores sponsorer, så vig�gheden af disse kan ikke understreges nok. Mange har været 
med længe. Nogle er kommet �l for nylig. I årets løb har især de yngste nydt godt af trøjesponsorat fra 
Bloms bu�kker. Bestyrelsen vil søge at styrke arbejdet med sponsorer i det kommende år. 

Vores ak�viteter i forbindelse med Smukfest blev afviklet med endnu et meget flot resultat. Den forenklede 
struktur med smallere sor�ment på færre loka�oner viser sig igen, at være rig�gt udtænkt af vores fes�val 
gruppe. Engagementet fra foreningens frivillige var større end længe set, men endnu flere hænder er stadig 
et stort ønske med henblik på at skabe endnu flo�ere resultater. 

Fællesoprydningen mandag forløb som ønsket. Banerne var ryddet og klar �l boldspil inden mørket faldt på. 
Det er en imponerende bedri� af vores medlemmer som fortjener stor ros. Selvfølgelig ville flere på 
banerne være at foretrække. Både i forhold �l effek�vitet og solidaritet. 

Foreningens økonomifunk�on er for en stor dels vedkommende blevet varetaget af vores revisor. De vil 
fortsat stå for en pæn del af opgaverne, men da en del opgaver ikke lader sig løse eksternt, har vi for nylig 
ansat Pia Meidal som bogholder. I første omgang er s�llingen normeret �l 18 �mer pr måned.  

Økonomien er e�erhånden stærk. Gælden er, som �dligere nævnt, afviklet og det seneste resultat har sikret 
en buffer i form af en solid egenkapital. De�e har muliggjort budgetlægning nærmest �l 0. Vi er altså �lbage 
i fuld dri� og kan dermed tage noget større skridt hen mod opfyldelse af målsætninger og ambi�oner.  

I forhold �l vores faciliteter på Fælleden halter det stadig en del. Dialogen med Skanderborg kommune 
omkring udvikling af faciliteter har endnu ikke kastet noget �lfredss�llende af sig. Bestyrelsen vil dog fortsat 
søge dialogen med kommunen.  

Igen i år har der været a�oldt årsafslutning. For de yngste �l og med U11 i form af sommerbold på 
Vestergade. Og for de lidt ældre op �l og med U16 i form af den e�erhånden velkendte fodbold galla. Begge 
arrangementer velbesøgt af glade børn og unge mennesker. Især galla’en er blevet et kæmpe �lløbsstykke 
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med henved 400 deltagere. En �lsvarende fest for senior samt foreningens frivillige må�e desværre aflyses 
på grund af manglende opbakning. Ini�a�ver �l andre måder at a�olde noget for de voksne er velkomne. 

Endeligt vil jeg re�e en stor tak �l alle i foreningen der bidrager med stort og småt.  

 

 

 

 

 


