Beslutningsreferat Generalforsamling 2016 i Morud IF - Fodbold
den 23. februar 2016 klokken 20:00.
Der var 14 tilstede til generalforsamlingen.
generalforsamlingen begyndte Klokken 20:00 og sluttede 21:32.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Niels Nielsen blev valgt som dirigent
2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Kommentarer til formandens beretning:
• Senior
o Hvordan får vi mere for bredden for seniorerne.
§ Sociale arrangementer f.eks. fællesspisning.
o Hvorfor har vi mistet så mange spillere til vores Serie 2 hold.
§ Fraflytning, rejser, ikke mulighed for at trække på U19 holder pga.
egne kampe.
• Ungdom
o Hvad gør man for at hjælpe de nye årgange i gang. Hvilke muligheder
har ungdommen for sociale arrangementer.
§ Bestyrelsen arbejder på at samle et ungdomsudvalg.
§ Forslag til en ”ungdommensdag” en gang om måneden, med et
socialt arrangement omkring klubhuset med åbent cafeteria.
o Mulighed for at have et cafeteria åbent til ungdommens stævner på
hjemmebane.
§ Forslag til forældrestyring. Hver årgang kan selv stå for det og
dermed tjene penge til deres eget hold.
§ Klubben kunne sørge for en ”vogn”, der kunne bruges til formålet
o Kan der oprettes et dommerudvalg. Det er altid de samme, der bliver
bedt om at dømme.
§ Klubben afholder kamplederkursus.
§ Forslag til at få samlet en gruppe store drenge (U15), der kan
skiftes til at dømme 5-mandskampene.
FORMANDENS BERETNING 2015
Årets
1.
2.
3.
4.

fodboldklub 2015, hvorfor nu lige det? Jeg tror det er fordi
Vi har engagerede og dygtige ungdomstrænere
Vi har piger fra U8-10, U 11-12, U 15, U17
Vi har drenge helt fra u7 – u19
Vi har et fodboldområde der bliver anvendt flittigt, også udenfor
træningstiderne
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5. Vi har samarbejde med skolen om uddannelse af unge mennesker i
foreningslivet – unge i front
6. Vi har samarbejde med KGI og Veflinge
7. Fint samarbejde med hallen – nye omklædningsrum til især fodbold er på vej
8. Fodboldskole
9. Godt samarbejde med Ka´Sælerne
Det må vi så forsøge fortsat at leve op til, men mere om det senere.
Ungdomsmæssigt
Ungdomsafdelingen har i 2015 kørt rigtig fornuftigt, primært fordi der er nogle
trænere der ved hvordan det skal køres, så prøver vi at støtte så godt vi kan.
Der er netop afholdt ungdomsstævne, kørt af en 5-6 folk, (Anders, Lars Bo, Børge,
Michael Lund, Palle og Majbritt) – det ligger i nogle faste rammer og når der bare er
folk nok, så er det nemt. Men det kræver meget af de folk der står for det…også skal
vi andre og forældre simpelthen bakke op.
Fodboldskole kørte Lars-Bo i suveræn stil, med hjælp af spillere fra ældste ungdom og
seniorer.
Det er vigtigt at holdene arbejder sammen på tværs – det kan blive en udfordring, da
det kræver noget koordination.
Vi må erkende, at byen ikke bliver større, så når de unge skal spille u13 og der er 11
mands fodbold på programmet skal vi tilstræbe at det er 2 årgange der spiller
sammen, så man det ene år er ældst og det næste år yngst.
Det er et kæmpeproblem at der er tynde årgange der altid bliver de mindste og jeg
tror faktisk der er 2 årgange der er tabt. U 14 og U 16 – det er rigtig ærgerligt.
Aktuelt har vi også et problem på pigefronten, det er midlertidig løst, men trækker
virkelig tænder ud. Det er et problem når 2 stærke pigetrænere vælger at trække
stikket og der herefter ikke er andre forældre der vil tage over. Vi kan i Morud IKKE
trække trænere udefra og det er vel heller ikke meningen før man er U 15.
Vi har fået mange nye ungdomstrænere. Det er ret godt gået. I den forbindelse er det
vigtigt at vi deltager i kurser og dygtiggøre os – det budskab skal vi have frem.
Det bliver bestyrelsens første opgave at få lavet et ungdomsudvalg (forældre,
bestyrelse, trænere). Vores ungdomsformand Finn føler ikke han kan gøre det godt
nok som ungdomsformand, samtidig med at skulle være træner og materialemand,
men tak for det arbejde du har lavet indtil nu.
Så må vi have vendt og drejet og have skitseret hvad ungdomsudvalget skal lave,
men f.eks. sammen med U 6-7 træneren at få startet en ny årgang op.
Senior
Siden sidste år har vi skullet finde ny træner til både Albaniholdet og serie 2. Noget af
en udfordring at finde en der kunne erstatte Michael Jørgensen og Lars Peter, men jeg
synes det er lykkes godt med Mads Jensen og Troels Hansen.
Serie 2 er også lykkes rigtig fint med Nico Deconinck sammen med U19 og old boys.
Serie 2 er altså pt. en kæmpeudfordring og er faktisk en trussel mod senior fodbold i
Morud. Problemet er at der er mange ude at rejse og en del af vores tabte sønner
spiller i naboklubben, hvor der var bedre plads til dem. Der er simpelthen et helt hold
væk i forhold til den gang Pente havde dem.
Lykkes det ikke med serie 2, er vores store projekt med at skabe fødekæden med U17
og U19 fodbold tæt på at forlise. Næste år rykker en del for første gang op fra U 19 og
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dem skal vi gerne holde fast i, men det bliver svært da det jo ikke alle er drenge fra
Morud.
Jeg kan fortælle at der i sommers var fin dialog med primært formanden for Veflinge
Mogens Anton, om hvordan vi kan redde seniorfodbolden. Det kom lidt for pludselig
for Veflinges spillere og træner – de er simpelthen ikke parate og de har jo ikke et
problem endnu hvor de ligger til oprykning i serie 2. Men de kan lynhurtigt ende i
vores situation, hvilket Mogens Anton også ved. Men det er en stor beslutning og
Veflinge og Morud er bare ikke de samme klubber.
Det var lidt malurt, MEN vi har altså en stærk fodboldafdeling hvor vi skal udnytte
at vi har en by hvor mange gerne vil hjælpe til. Vi skal bare lige have de der tror, at
de har gjort en kæmpeindsats ved at vaske tøj og køre enkelt gang til at yde lidt
mere. Vi har en dygtig ungdomsafdeling, vi har en god sponsorgruppe med Lars Duus
i spidsen, der gør meget for at skrabe penge sammen. Nødvendige penge.
Vi skal til at have nye omklædningsfaciliteter og depotrum oppe ved kunsten. Det er
hallen der bygger og vi skal leje. Forslag til brug for klubhuset bliver velkomment.
Vi havde et flot økonomisk resultat sidste år, det kommer Chris mere ind på, men jeg
vil sige det var ikke meningen det skulle være så flot og det bliver det heller ikke i
2016 ser det ud til.
Men tak til bestyrelsen, trænere, vores kampleder og alle de fantastisk mange
mennesker der hjælper til hernede i klubben – det er faktisk vildt mange.
Morud 23/2 2016
Formand - Fodbold
Chresten Clemmensen

3. Økonomi.
Regnskabet blev gennemgået ved kasserer Chris Demant og blev godkendt af
generalforsamlingen.
Spørgsmål til udgifter:
• Telefon
o Pga. alarmen, vi får tilskud fra kommunen
• Halleje/omklædning
o Vi lejer nu omklædning af hallen
Kommentar fra formanden:
Grundet et manglende overblik over størrelsen af tilskud har vi afsat et større beløb til
kunstgræsbanen end vi havde budgetteret med. Bestyrelsen havde hellere set at
forskellen var brugt på sociale arrangementer eller tilskud til f.eks. ungdommen.
Arena sponsoratet udløber, hvorfor størrelsen på dette er usikkert for 2016.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag
5. Valg iflg. Lovene.
Formand Chresten Clemmensen blev genvalgt af generalforsamlingen
Bestyrelsesmedlem Jakob Dons blev genvalgt
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Bestyrelsesmedlem Frederik Larsen blev genvalgt
Mads Thomsen blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem
Dennis Svendsen og Boe Trøigaard blev valgt som suppleanter
Revisorer Niels Nielsen og Michael Sonne blev genvalgt
6. Eventuelt.
Forslag til afholdelse af et trænermøde.
Bestyrelses har snakket om at afholde en arbejdsdag. Der vil blive udarbejdet en liste
om hvad der skal ordnes.
Banerne skal tromles inden de tages i brug til foråret. Det er ikke nogen kommunen
gør. Banerne tages i brug til april.
Forkælelse af klubbens frivillige kræfter. Årlig trænerfest eller lignende.
Leif Mortensen tiltræder som målmandstræner for Fynsserieholdet. Han vil ligeledes
afholde målmandstræning for klubbens ungdom et par gange årligt.
Diverse forslag vil blive drøftet på det næstkommende bestyrelsesmøde den 16.
marts. Der vil især være fokus på etablering et ungdomsudvalg og udarbejdelse af
hvilke opgaver sådan et udvalg skal varetage.

Referent Laust Berg
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