
 
Dagsorden til Generalforsamling 2017 i Morud IF - Fodbold 
Den 21. februar 2017 klokken 20:00. 
 
Der var 9 tilstede til generalforsamlingen. 
generalforsamlingen begyndte klokken 20:06 og sluttede 21:18. 
 
 
Referat: 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Niels Nielsen blev valgt som dirigent 
 
2. Formandens beretning. 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.  
 
Kommentarer til formandens beretning: 

• Nye faciliteter ved omklædning og boldrum er gode. 
• Tilbyd dommerkursus til hele årgange, når de bliver U15. Stil herefter krav til, 

at de dømmer 2-3 kampe pr. sæson. 
• Større sammenhæng mellem senior og ungdom. 

o seniorspillere skal ned og agere hjælpetrænere til enkelte træninger 
o Ungdomsspillere skal følge førsteholdet ind på banen til 

sponsorarrangement. 
 

FORMANDENS BERETNING 2016 
 
Min beretning for det forløbne år. 
Året er gået med de løbende udfordringer der nu er kommet. 
Depotrum og omklædningsrum 
 
Vi/jeg må nok erkende, at ungdomsudvalget ikke er helt oppe at køre endnu. Vi har 
haft et par indledende møde, hvor Charlotte Pedersen, Kenneth Birk Nielsen, Mette 
Viberg og Brian Larsen er kommet med input til en pjece der skal udleveres til 
forældrene. Den ligger lidt på mine skuldre, at få indkaldt til næste step, men det sker 
snart, da vi skal have en ny årgang på banen. 
Men på sigt skulle dette gerne blive en gevinst for klubben. 
 
Desværre måtte vi sige farvel til vores ungdomsformand Finn, der desværre ikke 
kunne overkomme det, han havde også rigeligt med kasketter og da familielivet også 
krævede en del måtte han trække stikket. 
Det vil sige, at vi pt. stadig ikke har nogen ungdomsformand og pludselig også 
manglede en pigetræner til 20 spillere. Det blev så løst ved at Jacob desværre trådte 
ud af bestyrelsen for at løse den gordiske knude. 
Heldigt for os trådte Dennis til også kører det, men det er stadig uden den store 
opbakning til ungdomsholdene. 



Tiden går simpelthen ind i mellem med brandslukning. Lige nu er det alarmen der går 
konstant i omklædningsrummene og for en praktiker som mig er der i høj grad brug 
for at kunne ringe til Obbekær, Niels, Strøm, hvilket jeg nyder godt af mm. 
 
Greenkeeper – plan – Niels Nielsen 
 
Som Formand har jeg jo også tjansen med at være deltagende i Hovedbestyrelsen og 
herigennem fornøjelsen af at være tæt på den kommende udbygning af 
Langesøhallen. Aktiviteter der fra 2018 også vil få indflydelse på vores afdeling ikke 
mindst i form af manglende salg. 
Skal vi øge udebanevogn i OB?, skal det være Øens hold eller Jyske Bank stævne 
(Anders). 
 
 
Ungdomshold. 
Charlotte Hansen og Bjarne har startet en ny årgang op med hjælp fra Frederik 
Bastholm og jeg. 
Niels Erik har fået fin gang i pigefodbolden for de unge og har fået 2 unge kvinder til 
hjælp (Amalie og Ditte), så det kører nu. 
Vores fantastisk dygtige U11-13 piger siger vi farvel og på gensyn til. TPI/Marienlyst. 
Forældreopbakning mangler så vidt jeg kan se. Vi har prøvet med nogle unge 
mennesker det sidste år, men de kunne ikke samle det op….. 
U15-16 piger kører – Jakob er trådt til, så den er i sikre hænder. 
U17-18 piger kører – Bobo og Brandt og har vundet deres række i senior uden 
synderlig træningsindsat. 
Drenge kører i de yngste årgange op til U12 – endda fantastisk flot. ET fantastisk 
arbejde af ungdomstrænerne. 
8Bastholm/Brøste – 9Simonsen/Lassen – 10CarstenP/Keld/Børge - 11PalleG/Greve – 
12Anders/Damsbo/Mortensen og Pende. 
 
Jesper Lind og Malig kører U 13 
U14/15 kører Martin Drikkjær/Tim Bove stoppet, man Chris Margård har givet en 
hånd og der kommer en ny forældre på, som jeg endnu ikke engang kan navnet på 
lige nu. 
Vores U17 styrer en af de unge Rasmus Rasmussen, en årgang der er lidt tynd 
antalsmæssigt, men de ville gerne klare sig igennem selv – Godt gået. 
Det har specielt været spændende at følge U10 og U12 i golden league, hvor de har 
gjort det over al forventning. Det er et helt vildt trænerarbejde der bliver gjort der. 
Begge hold spiller med helt i toppen og det går ikke ubemærket hen, så udover OB 
har også FCM fået øjnene op for vores klub – jeg håber de nøjes med at tage spilleren 
der har potentiale til mere i stedet for at smadre en hel årgang. 
I øvrigt så har vi modtaget klubbens første kompensation for en kontraktspiller, kr. 
5.454,55 for Alexander Molberg. 
Men vi går nogle spændende år i møde, byen bliver ikke meget større og mindre 
årgange, det betyder at når vi kommer op til 11 mands bold, så hedder det U13, U15, 
U17 og det betyder også at vi ikke må glemme bredden.…..Vi er en breddeklub, men 
vi har også nogle rigtig dygtige hold, så der er også en snert af elite, så det vil altid 
være en balancegang i vores klub. 
PS Indendørs – så tror jeg det er første gang vi havde 4 hold med til finaledagene. 
 



Senior 
Jeg tror og håber, at seniorafdelingen igen kommer til at køre, med et nyt boost af 
unge mennesker der vil trænge sig på til Albani og serie 2 holdet. Vi har 2 dygtige 
trænere og det gælder om at de unge knejte bliver integreret. 
Vi har forlænget kontrakten med Mads Jensen allerede. Han ville gerne vide hvor han 
stod og vi synes han har gjort det godt – så den er forlænget. Der var også lidt andre 
klubber der var ude efter ham. 
Til slut 
Lige om lidt, så kommer vores flotte indgangsportal til at tage form, så projekt 
ombygning er ved at være i hus. Det er i øvrigt blevet utrolig godt, synes jeg. 
Bemærk de 3 ord der kommer til at pryde den.  
Mod, udvikling og respekt. MUR,  
 
Men tak til Jer trænere, vores dommere, kampfordeler, ungdomsudvalg og 
sponsorudvalg for endnu et år. I er med til at vi får nogle gode oplevelser hernede. 
 
Morud 21/2 2017  
Formand - Fodbold  
Chresten Clemmensen 
 
3. Økonomi.  
Regnskabet blev gennemgået ved kasserer Chris Demant og blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
Kommentarer fra formanden: 

• Dalende medlemstal 
• Der budgetteres med et resultat på kr. 20.000 for 2017. 

 
4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg iflg. Lovene. 
Følgende var på valg og blev valgt/genvalgt 

• Kasserer; Chris Demant 
• Sekretær; Laust Berg 
• Suppleanter; Boe Trøigaard og Lars Kopp Kristiansen 
• Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne 

 
6. Eventuelt. 
Jyske Bank stævne – der skal bruges 40 frivillige, der kan tjenes en god skilling til 
f.eks. en udlandstur. 
 
Træner-komsammen-møde. Til gavn for alle klubbens trænere. Kan arrangeres i 
forbindelse med trænerseminar ved førsteholdstræner Mads Jensen. 
 
 
 
 
Referent  
Laust Berg 


