
 
Referat Generalforsamling 2020 i Morud IF - Fodbold 
Den 25. februar 2020 klokken 19:30. 
 
 
 
Referat: 
16 fremmødte 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Hans Henning Jensen 
Lovlig indvarsling af generalforsamlingen 
 
2. Formandens beretning. 
Formandens beretning godkendt 
 
Beretning for det forløbne år. 
Så gik der endnu et år. Endnu engang kom vi igennem et år på fornuftig vis. 
Medlemsmæssigt er vi næsten status quo med 230 ungdomsspillere mod 235. 
På senior og oldsboys er vi desværre faldet idet vi her har 41 mod tidligere 51. 
Motionsfodbold indgår ikke i statistikken, da det er lidt tilfældigt om man har skader eller ej og 
man kommer kun hvis sol, stjerne og måne står rigtigt. 
Men samlet en tilbagegang på 15 spillere på 5%. 
 
Ungdomshold. 
Det lykkedes, at få startet en ny årgang op igen med Rasmus Hell, Dennis Færch, Martin 
Madsen og Michael Søvsø. Godt hjulpet i gang af Michael Jepsen og ungdomsudvalget. 
Michael Jepsen og Claus Hedegaard styrer U8 og kører ufortrødent på, som om de har været 
trænere altid. 
Bjarne og Charlotte styrer U9 – der desværre er lidt tyndt besat med spillere. 
Brøste, Bastholm og Grønfeldt styrer U10 og U11. U10 er også tynd, hvilket understreger hvor 
utrolig vigtigt det er, at man hvert år får sat en ny årgang i søen. 
U12-13 trænes af Lars Simonsen, Kim Lassen, Michael Lund,  og Keld. Her i efteråret har de 
været så begunstiget at Emil Ø og Sebastian Brandt er trådt til og vi håber meget, at de 2 
unge har mod på at fortsætte deres arbejde, da de ”gamle” trænere har problemer med at få 
det hele til at hænge sammen. 
I samme årgang findes også vort eneste pigehold. Det kører rigtig godt her i efteråret og de 
får medlemstilgang. Det er Maja Svendsen, Drikkjær, Amalie Høj og Ditte M. Sidstnævnte 2 er 
unge piger i 20érne der heldigvis har fået mod på at komme tilbage. Så der er masser af 
hænder her. 
U14 er en meget stor årgang, der kræver en del. Det er en årgang med liv i. 
Bjarne, Anders Brink, Guitaren og Greven yder en kæmpeindsats. De har flotte ture rundt i 
landet, de har unge mennesker med mod på, der har udfordrende ideer. Et hold er rykket op, 
hold 1 der spiller i ligaen har haft et hårdt efterår. Det skal dog lige bemærkes at man har 
vinket farvel til en dygtig spiller, både på og udenfor banen. Der bliver prøvet grænser af, som 
vi siger. 
Men stort held og lykke til Tobias med OB. Vi ved at han allerede gør det rigtig godt og det kan 
trænerne være stolte af og selvfølgelig Tobias selv. 
Heldigvis, for os, er Magnus Nielsen vendt tilbage kammeraterne efter et 1,5 år i OB. Dejligt 
han ikke har mistet lysten til Morud. 



U15 har gjort det rigtig godt og det er fantastisk flot af Rasmus og Mikkel at overtage holdet 
fra en erfaren træner som Nico og simpelthen få holdet til at klare sig godt i en liga 2, samt 
skabe et tilbud til alle spillere, så alle spillere kommer ud at spille. 
Endvidere har U15 været i Holland, hvor de gik hele vejen, ligesom både U14 og U15 så vidt 
jeg husker kvalificerede sig til kampe på stadion i kampen om Øen. 
U17 Jesper Lind, Drikkjær og indendørs Lars Malig 
Det er et hyggehold, de har vundet deres seneste række med U16 spillere, men desværre 
været med i en pulje med få hold og derfor en pulje hvor man spiller ude og hjemme. 
 
Senior og piger 
Senior damer – ja det er altså vores unge piger, der spiller i serie 2 og ender på en 2. plads. 
Godt gået af pigerne, bobo og Brandt.  
Bobo vil gerne have en pause, men det er endnu ikke lykkedes os at finde en afløser. Så hvis 
nogen har en god ide til at få fat på en ny træner til pigerne må man meget gerne sige til. 
Herrer 
Allan tog over efter Mads Jensen i efteråret 2018 og det lykkedes drengene at klare skærene i 
Albaniseren. Her i efteråret har man kæmpet, men været meget ramt af afbud og skader, 
hvilket nok, sammen med uheld ligger i den meget tunge ende. Jeg ved drengene vil kæmpe, 
for overlevelse og det er heller ikke umuligt, selvom det lykkedes Bogense at lokke Dicte til….  
Men samlet set gør Allan, Bobo og Lasse det rigtig godt med, at få hele seniorafdelingen til at 
kæmpe sammen og de unge knægte på 2. holdet gøre det altså godt.  
Der bliver gjort meget for sammenholdet, som bestyrelsen gerne bakker op. Og vi også op om 
fællesskab med dame senior. 
Når vi så taler herre senior ser vi frem til det nye fællesskab med Veflinge. Det kommer nok 
ikke til at betyde så meget for Albaniserien, men vi håber det skaber en bedre træning, for 
både Morud og Veflingedrengene, bedre tilbud til alle spillerne til kamp, bedre tilbud til vores 
unge spillere der kommer hjem fra efterskole. + det betyder også at der fortsat vil være 
fodbold i Veflinge, som vi også er afhængige af. 
Old boys 
Jamen de vinder fyns mesterskaber og det kører. De er jo også voksne nok til at styre det 
selv. 
 
Faciliteter og øvrige gøremål. 
Synes vi støtter op omkring hallen og det gamle klubhus får vi ikke brugt så meget. 
Vi får lige om lidt igen nye fodboldmål. Hvis det fungerer får forhåbentligt fulgt op på de andre 
områder. 
Mistede desværre Nico Deconinck igen, der ellers skulle have løftet vores ungdomsafdeling. Nu 
ligger det igen hos trænerne, og ungdomsudvalget, der barsler med lidt nye ideer til struktur. 
Vi får holdt vores ungdomstrænermøde, hvor der altid kommer gode input. 
Lige om lidt skal vi have arbejdsdag, huske lige det. Det bliver lørdag den 28. marts og der 
skal blandt andet samles mål.J  
Vi har afholdt et fantastisk øens hold stævne, rigtig godt sat op af Dennis T. Svendsen. Lidt en 
hård proces for ham vil jeg tro, men der var masser af hænder under selve stævnet og det 
forløb helt fantastisk, selvom det sjaskede ned fredag, lørdag. Det skal åbenbart være sådan, 
når vi holder storstævner. 
I løbet af året fik vi også afholdt et rigtig fint møde med OB´s spillere. Vi fik en fin kamp, 
ungdommen fik en oplevelse med OB spillerne og det var hyggeligt bagefter med Odense 
Boldklub. Igen flot sat sammen af sponsorudvalget, ligesom det nyligt afholdte Jan Mølby 
arrangement. 
Vi har et indendørsstævne tilgode. Intersport Cup måtte desværre aflyses – det blev sendt for 
sent ud, men vores projekt mand Dennis har lovet at løbe det i gang igen, så er der andre der 
må tage over på det næste Øens hold Cup. Vi skal have gang i vores indendørsstævne igen. 
Ja og så til sidst håber jeg at vi kommer i gang med vores projekt med udvidelse af haltaget til 
omklædningsbygningen. Det afhænger helt om erhvervs- kultur og fritidsudvalget også vælger 
at skyde projektet til hjørne.  



 
Økonomi 
Det kommer Chris ind på, men vil blot fortælle at vi igen har bevilliget kr. 500 pr. spiller til 
udlandstur. Der bliver udstukket en retning fra ungdomsudvalget i nær fremtid. 
U14 (der er nok mest Greve og Palle) har i øvrigt været flittige med deres skrot, så det er 
meget billigt for drengene at komme til Prag.  
 
Til slut 
Tak til alle vores trænere, holdledere, greenkeepere, sponsorudvalg, ungdomsudvalg og 
bestyrelse. Nu er det forhåbentlig en anden der kommer til at berette om året der gik i februar 
2021. Tak for 5 år for bordenden, i øvrigt vil jeg lige sige, at det ikke skal tages så 
bogstaveligt, da vi aldrig er uenige om hvilken retning vi skal – tak for det. 
MUR - Mod, udvikling og respekt. 
 
 
3. Økonomi.  
Regnskab blev gennemgået og godkendt 
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 
 
5. Valg iflg. Lovene. 
Alle blev genvalgt 
Henning Christensen blev valgt som ny formand 
 
6. Eventuelt. 
Dorte: Tak til Chresten – tale fra Dennis 
 
Brandt: Vi bliver nødt til at håndhæve det at låse hallen af bedre end vi gør i dag. Fodbold 

er virkelig ikke ret gode til at få dørene låst, så hold folk op på at de skal låse af 
hver aften.  

 
Bjarne: Kan man lægge arbejdsdagen en dag hvor vi ikke har kampe?  
 
 
 
På valg er; 

• Formand; Chresten Clemmensen – Ønsker genvalg som medlem ikke formand. 
• Bestyrelsesmedlem; Dennis Svendsen – Ønsker genvalg. 
• Bestyrelsesmedlem; Mads Sommer Frausig – Ønsker genvalg. 
• Bestyrelsesmedlem; Jan Østergaard – Ønsker genvalg. 
• Suppleanter; Boe Trøigaard Hansen og Lars Kopp Kristiansen – Ønsker genvalg. 
• Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne – Ønsker genvalg. 


