Dagsorden til Generalforsamling 2018 i Morud IF - Fodbold
Den 20. februar 2018 klokken 19:00.
Der var 12 tilstede til generalforsamlingen.
generalforsamlingen begyndte klokken 19:08 og sluttede 20:29.
Referat:
1. Valg af dirigent.
Niels Nielsen blev valgt som dirigent
2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Kommentarer til formandens beretning:
• Jyske bank 3-bane bør der satses på.
• øens hold stævne kræver 110-120 frivillige over en weekend.
• Overskuddet kunne gå til ungdommen – finansiere ture.
o Dermed kunne det være, at der var nogle forældre der kunne motiveres
til at hjælpe til i løbet af weekenden.
• Godt med ungdomsudvalg
• Stor ros til Chresten
• Trænere har følt opbakning fra bestyrelsen.
FORMANDENS BERETNING 2017
Min beretning for det forløbne år.
Endnu et år gået og der er igen sket lidt.
Depotrum og omklædningsrum
Er blevet taget godt i brug, de sidste skabe er blevet sat ind og vi synes det fungerer
rigtig godt.
Vores portal er kommet op og får fine tilkendegivelser og er blevet en naturlig
indgang.
Vi har stadig problemer med at få varmt vand, men Mads T. holder hallen
beskæftiget.
Vi har fået vores ungdomsudvalg op at køre, hvilket jeg tror og håber bliver en styrke.
Jeg får stadig dårlig mave når der er en ungdomstræner der stopper, men nu er vi
flere om at komme på nye emner. UV er Charlotte Pedersen, Mette Viberg, Brian
Larsen, Damsbo og Mikkel Hansen. De tager sig som sagt af at finde nye trænere,
retningslinjer for god opførsel, deltager i forældremøder og endda møder med
forældre.
I løbet af året har vi også kørt en trænersamling, hvor vi fik vendt og drejet hvordan
man gør. Stor tak til Niels Grinderslev.
Greenkeeper – plan, den kører – Niels, Dion, Allan, Lise og undertegnede. I den
forbindelse skal også lige bemærkes, at NKI kommer til at lave lidt griseri i den

kommende tid bag målenden, idet de monterer nye filtre til afløbene ud til åen. Vi er
hermed den første kunstgræsbane, der får renset affaldsvandet, så fornemt. NKI
afholder udgiften hertil.
Forårssamling af folk, hvor der blev samlet mål, net og ordnet bander. Det blev gjort
og skal snart gøres igen, der bliver meldt en dato ud.
Nye aktiviteter
I forbindelse med at vi ikke har så meget ølsalg mere og kommer til at købe dyrere
ind for at bakke op om cafeen i hallen, må vi finde på andre muligheder.
Her har Dennis virkelig været i sving og har lagt billetter ind på 2 store arrangementer
der kræver mange hjælpere og nogen til at styre det.
Vi håber på 2 stævner. Jyske 3 bold (1.000 mennesker forbi på en dag) og Øens hold
som jeg tror vi har gode muligheder for. Med lidt held tjener vi et pænt på dette.
Derudover fortsætter vores sponsorudvalg, hvilket er uundværligt.
Det var om snakken om alt udenoms som er et vigtigt fundament for det virkelige.
Ungdomshold.
Vi har her i efteråret og henover vinteren været med i unge i front projektet. Det er 89 klasseelever, der deltager som assistenttrænere og de skal kunne stå for en træning
selv. Lige om lidt, er der 6 af drengene der får et kamplederkursus.
Vi fik fundet træner til at starte en ny årgang op ved hjælp af Kenneth fra
ungdomsudvalget.
Charlotte Hansen og Bjarne fortsætter ufortrødent og de har godt gang i det.
Timm Svendsen stopper i en lidt tynd årgang, U8 – der mangler ny træner.
Brøste, Kenneth og Bastholm har en fin årgang U9
U10-11 bliver slået sammen. Kim Lassen, Lars Simonsen, Lund og Bastholm (Keld)
U11 blev lidt tynde efter 3 drenge valgte Dalum. Nogen spiller U12.
Niels Erik kører pigefodbolden for de unge 9-11 og har fået 2 unge kvinder til hjælp
(Amalie og Ditte), så det kører nu. Nu tager Kim Frederiksen over sammen med
Amalie.
Vores unge piger spiller nu seniorfodbold med fin succes.
Vi mangler en del pigefodbold. Til gengæld har vi nu et serie 2 - 11 mands damehold,
der styres af Bobo og Brandt, - det ser ud til at være en succes.
Så fortsætter vi med drengene:
U12 drenge buldrer derudaf med mange spillere ude fra Ubberud/Tommerup, men
hovedparten fra Morud. De nærmer sig vist 40 i alt, hvor ½ delen er fra Morud. De er
mange trænere. Palle, Greve, Anders og Victor + nu 2 Tommerup trænere, Kim og
…….
Det var for øvrigt tæt på til FS for det hold – de kunne godt være gået hele vejen,
synes jeg.
U 13 varetages af Allan Pende, Peter Mortensen og med hjælp fra Alexander og
Rasmus R. – I den årgang har OB igennem et langt forløb fået fat på et af vores
talenter Isak, men på en fin måde.
U 14 styres af Jesper Lind og Malig. De er kun lige nok til 11 mands bold, men får så
hjælp af U 13.
U 16 det er lidt af en succes. Nogen drenge der hygger sig, og hvor der er plads til
alle. Martin Drikkjær, Niels Sandberg og lidt Chris Maegaard. Det fortæller lidt om,
hvor svært det kan være i Morud da vi favner bredt og hvorfor vi altså ikke kan køre

med ens linier på alle hold. Det vil sige trænerne jo selv styrer en stor del af
dagsordenen. Det er indimellem udfordrende, men spændende.
U 19. Det forlyder, at der kommer en del drenge tilbage fra efterskole, hvorfor vi
arbejder på at skaffe trænere til sådan et hold. Det bliver en kombination af
senior/U19
Det bliver stort, hvis vi kan få paletten fuld på drengesiden igen.
Senior
Resultatmæssigt ligger vi rimeligt, lidt over nedrykningen, men det bliver en barsk
oplevelse igen. Der kommer heldigvis lidt spillere tilbage, men vi har også henover
vinteren eksporteret 2 spillere til København.
Serie 2 ligger så vidt jeg husker under stregen, men det er sandelig også nogle unge
mennesker der får prøvet sig af.
Jeg tror og håber, at seniorerne kommer til at hænge mere sammen, socialt også med
de nye faciliteter. Der bliver lavet lidt fællesspisning og forhåbentlig knap så adskilte
træninger.
Til slut
Heldigvis er vi mange der hjælper hinanden men vi kan altid være flere..
Så kan I godt sprede budskabet om at der bliver brug for alle kræfter, både fædre og
mødre. Sidder der bedsteforældre der keder sig lidt, så sig til for vi kan med garanti
godt finde små projekter.
Men tak til Jer trænere, vores dommere, kampfordeler, ungdomsudvalg,
sponsorudvalg, Ka´sæl, kunstgræsgruppe, ølskuret og bestyrelse for endnu et år. Det
er et stærkt fællesskab.
Husk MUR - Mod, udvikling og respekt.
Morud 20/2 2018
Formand - Fodbold
Chresten Clemmensen
3. Økonomi.
Regnskabet blev gennemgået ved kasserer Chris Demant og blev godkendt af
generalforsamlingen.
Kommentarer:
• Søges der fonde? –Der har været søgt noget tidligere uden det store held.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg iflg. Lovene.
Følgende var på valg og blev valgt/genvalgt
• Formand; Chresten Clemmensen
• Medlem; Dennis Svendsen
• Medlem; Mads Thomsen
• Suppleanter; Boe Trøigaard og Lars Kopp Kristiansen
• Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne
•

Jan Østergaard ny mand i bestyrelsen

Frederik Larsen stopper i bestyrelsen efter 4 år.
6. Eventuelt.
Boldrum, trænerne skal være bedre til at rydde op efter dem selv. Vi skal passe godt
på vores nye faciliteter. Skal der et skilt op.
Træls at flytte rundt på mål på sletten. Der opfordres til at man sætter målene på
plads, når man er færdig med at bruge området/banen.
Forslag mht. træningstøj. Roll-up reklame i hallen. Bestilling gennem hjemmesiden
direkte hos InterSport. Nemt at bestille individuelt men også mulighed for at bestille
som hold eventuelt i samarbejde med en sponsor. Klubtøjsbestilling hele året rundt
ikke kun 1-2 gange om året.
Forslag mht. 60 års jubilæum. Fejring kunne kombineres med en trænersamling
Opfordring. Mulighed for at aflønne trænere, der gør et ekstra stort stykke arbejde.
Anders fra U12 nævnes som eksempel. En indsats for at holde på de særligt dygtige
trænere.

Referent
Laust Berg

