Referat Generalforsamling 2019 i Morud IF - Fodbold
Den 26. februar 2019 klokken 19:00.

Referat:
7 fremmødte
Mødet blev afsluttet klokken 20:10
1. Valg af dirigent.
Niels Nielsen
2. Formandens beretning.
Beretning for det forløbne år.
Så gik der endnu et år. Endnu engang kom vi igennem et år på fornuftig vis.
Ungdomshold.
Vi er vokset siden 2017 på ungdomsfronten 223 unge under 25 og i 2018 235 unge
under 25. Medlemmer i alt er vi vokset fra 278 til 286. Tror egentlig det er lidt positivt
i fodboldverdenen. Herudover har vi et motionshold, vi ikke registrerer da de ikke
deltager i kamp og stort set er selvkørende. De benytter vores baner og slipper et
gebyr fra gang til gang.
Jeg synes vi er ret godt rustet på vores ungdomstrænerfront. Det kan godt være
svært og tungt ind i mellem og der skal man huske på, at vi jo er en breddeklub, men
også en klub der gerne vil have plads til de dygtige spillere og de mindre dygtige
spillere. Fokus skal ligge på alle medlemmer for lige pludselig er der nogen der enten
flytter pga. ambitioner om mere, eller nogen der ikke længere har lyst.
Nikolai Bruun (gl. Hårslev dreng, men en fantastisk fyr alligevel) og Mikael Jepsen
kører de helt små og de har rigtig mange til træning. De 2 herrer rykker op og vi
SKAL have fundet nye trænere til de nye poder – det er meget vigtigt vi hele tiden har
nye årgange.
Charlotte Hansen og Bjarne fortsætter ufortrødent og de har godt gang i det. U8
Brøste og Bastholm har en fin årgang U9+U10. De har formået at samle U9 op i løbet
af året, da der simpelthen ikke var trænere blandt forældrene til U9 årgangen + det
er en mikroskopisk årgang. Nogle spiller vist i andre klubber.
U11-12 er også slået sammen. Kim Lassen, Lars Simonsen, Lund og Bastholm (Keld)
U11. Også her har vi nogle på fremmed græs, meget ærgerligt.
U13 drenge buldrer derudaf med mange spillere ude fra Ubberud/Tommerup, men
hovedparten fra Morud. Jeg er meget stolt af træner teamet på denne årgang ikke
bare smed alt på gulvet, for det kunne godt være gået helt galt med 2 dygtige
trænere og 2 dygtige spillere der forlod os. Det var selvsagt værst at 2 trænere på en
årgang stopper samtidig. Men stor tak til Palle, Greve og Jørn for at holde på. Anders
Brink trådte til fra Ubberud og vi var utrolig heldige, at Bjarne stadig har lyst til at
træne fodbold.
Det var for øvrigt tæt på til FS for det hold – de kunne godt være gået hele vejen,
synes jeg.

U 14 blev varetaget af Allan Pendegast og Peter Mortensen. De har lavet en
fantastisk indsats for de unge, men vi fik lavet et lille/stort sceneskift i vinterpausen.
Nico Deconinck har taget over på dette hold og bliver støttet af 4 ungseniorspillere. Vi
må nok sige, at vi var lidt heldige med at Isak droppede OB til fordel for fællesskabet,
ellers kunne den årgang også være smuldret for os. Så galt gik det heldigvis ikke.
Nico har fået og taget rollen som ungdomskoordinator for de ældste årgange U13 og
op. Vi tror Nico kan komme med mange gode input og han kender jo allerede vores
klub ud og ind, selv om han har været væk nogle år. Han har nok også suget til sig,
som vi så kan lukrere på.
U 15 styres af Jesper Lind og Malig om vinteren. De er kun lige nok til 11 mands bold,
men får det fornuftigt styret igennem med hjælp fra U14. U15 har trænet sammen
med U16 og Martin Drikkjær. En delvis succes, da ikke alle drengene syntes det var så
god en ide.
U 19 troede vi, at vi skulle have igen. Dels var de ikke helt nok, da det kom til
stykket, samtidig mistede vi rigtig mange seniorspiller til efteråret 2018, så løsningen
blev, at de blev kastet for løverne i serie 2. Allan Pendegast og drengen har lavet et
formidabelt stykke arbejde og kommet igennem halvsæsonen uden at blive tværet
helt ud. Jeg er sikker på, at det skyldes et fantastisk sammenhold og rigtig god form.
På pigesiden kører vi meget på pumperne. Kim Frederiksen har taget over efter Niels
Erik og kører U10-13 helt selv. Der skal stærke forældre til for at vi kan få fremgang
på pigesiden. Synes ikke rigtig vi i bestyrelsen og ungdomsudvalget har kunnet gøre
så meget. Så skulle det have været på bekostning af andre hold.
Vores unge piger spiller nu seniorfodbold med fin succes.
Til gengæld har vi nu et serie 2 11 mands damehold, der styres af Bobo og Brandt, De har haft tilgang og samtidig hjælper Veflinge og Morud hinanden så Morud kan
hjælpe på Veflinges 8 mands hold og omvendt.
Senior
Det har været en meget turbulent sæson. Vi klarede os fint i Albaniserien til
sommerpausen, men da vi så startede op igen var der en håndfuld spillere, der skulle
til prøve andre ting. Det bevirkede, at man måtte lukke tanken om U19 bold, at 1.
holdstruppen var god, men utrolig tynd. Mads Jensen fik et tilbud han ikke kunne
afslå, men heldigvis var Allan P. klar på denne opgave. Vi ligger under stregen, den
sidst kamp glemmer vi bare, men til gengæld ser vi fremad.
Det jeg har set bliver der trænet rigtig godt. Der bliver trænet fælles med serie 2 og
Albaniserien. Bobo og Lasse Andreassen (der også var væk i 3 mdr) hjælper Allan P.
Nogle af spillerne er kommet tilbage (Jakob T. og Alexander) og Jeppe Hansen er
kommet fra Næsby.
Jeg tror og håber, at seniorerne kommer til at hænge mere sammen. Det er jeg sikker
på.
Old boys
Har lavet fælles hold med Veflinge. Kører så vidt jeg ved, gnidningsløst, damerne
kører gnidningsløst, så mon ikke det på sigt hedder Morud – Veflinge – hvem ved?
Faciliteter og øvrige gøremål.
Synes vi støtter op omkring hallen og det gamle klubhus får vi ikke brugt så meget.
Vi har vist endelig fået varmt vand i hallen.
Vi får lige om lidt nye fodboldmål, der kan flyttes med til sletten. Hvis det fungerer får
forhåbentligt fulgt op på de andre områder.

Vi har haft vores ungdomstrænermøde. Mange gode input, så vi ikke nåede hele
programmet.
Blandt andet nåede vi ikke Damsbo indlæg om sportsskader og
ungdomsudvalget/bestyrelsens henstilling til at vi holder en pause for udendørs på 2
måneder. Jeg ser frem til en drøftelse af dette på næste ungdomstrænermøde,
hvordan det gik?
Lige om lidt skal vi have arbejdsdag og det ligger vi på samme dag som
ungdomstrænermødet. Det bliver lørdag den 23. martsJ
Vi har afholdt podestævne den 3. lørdag i juni, 1.000 besøgende ingen brok, kun ros –
og så var det et pis vejr. En helligdag ifølge fugleskydningsudvalget, men det gik
fremragende. Tak til seniorspillerne for opstilling, Malig, Mille, Svendsen, min hustru
for at køre det igennem, mens jeg forsøgte at holde mig på benene på den anden side
af vejen.
I december havde vi vores traditionelle Intersport indendørsstævne kyndigt ledet af
Mads Thomsen og Mads ”Røde” Johansen og med assistance af seniorspillerne.
Desværre har Madserne bebudet deres afgang…
Nye arrangementer
Lige om lidt har vi været så heldige, at få OB´s superligahold på besøg. Det bliver den
20. marts og det bliver en festdag. Sponsorudvalget står for det praktiske på nær en
ting.
Ungdomstrænerne skal lave 8 stationer for alle vores ungdomsspillere. OBspillerne
indgår i øvelserne, men I skal sætte dem op. 16.15 -17.30 Alle børn. Udfordring,
meget få omklædningsrum. Bolddrenge bliver U11-12. Indløb bliver U9-10 . Alle børn
skal have kamptøj på – det kan blive et fantastisk billede ovenfra.
Øens hold arrangement til efteråret er vi også meget tæt på. Det vil kræve sindsygt
meget hjælp fra forældre og nogen der vil stå for det. Det foregår over en weekend, vi
vil tjene en skilling, men vil ikke kunne tjene så meget som andre klubber idet det de
tjener på er mad og slik.
Økonomi
Det kommer Chris ind på, men vil blot fortælle at vi har hensat kr. 500 pr. spiller til
udlandstur. Vi har fået kr. 10.000 fra DBU´s ungdomsfond i 2018. De står som en
skyldig post til U13 også supplerer vi op, så der er kr. 500 til hver spiller. Vi vil
forsøge altid, at have dette beløb klar, hvis der er hold der gerne vil på udlandsture.
I den forbindelse skal lige nævnes, at U14 drengene har tjent ca. kr. 15.000 ved
fodboldoplevelser.dk til deres kommende Hollandstur – godt gået og tak Lars Duus og
Lars-Bo for at bakke op.
Til slut
Tak til alle vores trænere, holdledere, greenkeepere, sponsorudvalg, ungdomsudvalg
og bestyrelse. Selv om vi altid piver over det er tordenskjolds soldater, så har vi altså
rigtig mange der gør en stor indsats og så er der nogle der bare lige gør det helt
ekstraordinært. Tak til dem.
Der er Trumps mur og så er der Moruds MUR - Mod, udvikling og respekt.

3. Økonomi.

Regnskabet gennemgået ved Kasserer Chris Demant
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
5. Valg iflg. Lovene.
Alle blev genvalgt
6. Eventuelt.
Arne Høst vil gerne sponsorerer nogle sæt tøj i nogle større størrelser til U14.
Hoppe Kids sponsorerer træningsdragter til U14.
Chresten ønsker af gå af som formand men fortsætte i bestyrelsen.

På valg var;
• Kasserer; Chris Demant
• Bestyrelsesmedlem; Laust Rosager Berg
• Suppleanter; Boe Trøigaard og Lars Kopp Kristiansen
• Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne

