Referat af generalforsamling 24. februar 2022
Fremmødte 12
Dagsorden til Generalforsamling 2022 i Morud IF-Fodbold Den 24. februar 2022 klokken 19:00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

Niels Nielsen blev valgt. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen konstateret.
2. Valg af 2 stemmetællere.

2 stemmertællere valgtes.
3.Formandens beretning.
Beretning blev oplæst af bestyrelsesmedlem Chresten Clemmensen, da formand Dennis T. Svendsen var
kaldt på arbejde. Beretningen blev godkendt og er vedhæftet.

Beretning for perioden 1/6 -31/12 pga. formandsskifte midt på året.
Et halvår præget af fald i restriktioner, således det stadig var muligt at få afviklet noget bold. Hvad
det angår, har vi været forskånet, da vore aktiviteter ligger udendørs. Dette afspejler også vores
medlemstal, som stort set er status quo, ift sidste ”rigtige” beretning fra 2020. Vi har 259
medlemmer mod 271 i 2019, hvilket jeg synes er flot, taget i betragtning af 2x corona-år. Det fordeler
sig med 229 drenge & 30 piger, heraf er 198 ungdomsspillere, hvilket er 30 mindre end i 2019, så det
bekræfter også at det bliver sværere & sværere at fasholde de unge mennesker, de unge mennesker,
men også et fokuspunkt for fremtiden.
Motionsfodbold er desværre druknet lidt i andre ting, men vi håber med damernes hjælp, at det
muligvis kommer op igen i 2022, det tyder på at der er noget i støbeskeen til dette
.
Ungdom
Der er simpelthen bare gang i en masse ungdomsspillere. Det er fantastisk at se alt det liv henover
ugen, og det bekræfter de ting som holdsport kan, og som vi ønsker at underbygge i MIF. Dette lader
sig ikke gøre uden frivillige forældre mv., som ligger en kæmpe indsats i at opdrage, udvikle,
understøtte, omfavne mv., hver enkelt spiller, men så sandelig også holdet & forældrene til ungerne,
så TAK for denne indsats.
Uden at skulle dvæle for meget ved de enkle hold, så skal det dog nævnes at vore U16 årgang har
kvalificeret sig til den bedste række, som vi kan deltage i, U16 Liga1. Det er det højeste niveau et
ungdomshold i Morud, nogensinde har deltaget i, så det er en kæmpe god årgang. Nu der også et 11mands hold 2 (det er for øvrigt kun en lille håndfuld klubber på Fyn, der kan præstere 2stk. 11-mands
hold i denne årgang, så hatten af for det arbejde der ydes her også).
De øvrige drengehold klarer sig også fint i deres respektive rækker, hvilket indikerer at de er tilmeldt
på det rigtige niveau. Det er en forudsætning for at disse hold kan udvikle sig, så det er godt at se, at
trænerne kan spotte det rette niveau.
Vi kunne sagtens bruge flere piger, således at vi kan fastholde dem når de bliver ældre. Det er samme
udfordring vi ser for den ældre gruppe, hvor de er 3 årgange der spiller sammen. Men sammen det
spiller de så sandelige også. De har fået lavet et fantastiks sammenhold på tværs af årgangene, og
klør på med krum hals, det er godt understøttet af trænerteamet her også, fedt!

Senior
3 seniorhold i samarbejde med Veflinge…det er faktisk rigtig godt gået, af en klub med vores
størrelse. Når det så sammenlagt er med en gennemsnitsalder på 21-22 max., så er det fantastisk,
selvom vi er opmærksomme på, at de store drenge der kommer retur fra efterskole, ikke er nok til at
stille U19 hold, så forsøges der at indlemme dem på seniorhold. Selvom det kan være en stor
mundfuld, da der bare er stor forskel på ungdoms & seniorbold, så er det set udefra en succes, der
vokser & vokser. De er ved at stable en ny kultur på benene. Derfor bør trænerteamet omkring senior
Allan, Carsten, Jensen, Luffe, BoBo, Lasse, Mogens Anton & Mike Jauert roses, for at
forsøge/understøtte denne overgang, det er en kultur der skal understøttes og det er svært at rumme
alle, men der forsøges.
Resultatmæssigt er det lidt blandet. Hold 1 i den nederste del, hold 2 i den øverste del & hold 3
ligeledes i den øverste del. Vi har en aftale med trænerteamet om, at hvis vi skal prioritere noget for
seniorholdene, så er hold 1 resultatfodbold, mens hold 2/3 er udvikling & fastholdelse. Dette bla. for
at give de respektive trænere nogle værktøjer, som de kan bruge i argumentationen for spillerne, i de
situationer de kommer i henover sæsonen.
PS. Christian Jensen har takket af som spillende assistent, da hans bentøj ik holder til bold, som han
gerne vil. TAK for indsatsen.
Oldboys
Ja, 3 hold her også. Det er stadig sammen med Veflinge. Det bliver dog sværere og sværere for de 2
gamle hold at stille til kamp hver gang. Er ret sikker på at corona også har haft en negativ indvirkning
her, men det gør ikke udfordringen mindre for Varbjerg/Lassen & Træholt/K(l)opp, som lægger sig i
selen for at mønstre de 11 der som min. skal til (oftest med gengangere holdene imellem). De unge
(som startede i sommeren 21) med Røde som primus motor, oplever allerede det samme. De er 8-9
faste og op til 30 der har været i brug, men så længe det lykkedes, er det absolut det vigtigste.
Det er dybest set fedt, at der er boldspillere fra 5/6-års alderen og til +50, det vidner også om den
bredde fodbold har.
Faciliteter & andet interessant
Så blev halvtaget udvidet (og endnu ikke officielt indviet, det har vi til gode ). Men endnu en
opgradering af forholdene omkring fodbolden, det bliver bare ved. Men derfor skal vi netop også
huske at passe på tingene. Det starter fra de små, men bestemt også de store, som skal være gode
rollemodeller og vise vejen. Husk gerne det også
.
Inde stævne blev der også afholdt, lige inden coronaen væltede ind igen. Det holdt hårdt for
arrangør-gruppen Lille Bjarne, Lars-Bo, Rasmus Mulle & undertegnede. Da vi har en forpligtigelse i
vores gode aftale med Intersport, var det vigtigt at få det afholdt. Er også ret sikker på, at dem som
deltog ikke oplevede andet end et velfungerende stævne. Men TAK til alle jer der i 11. time blev
kapret til en tjans. Der skal flere/andre kræfter til når det bliver aktuelt igen for afholdelse.
Økonomi
Det kommer Chris ind på, men for 2 år siden bevilligede vi penge til U14 udlandstur. Den har så været
aflyst siden, og derfor kommer de afsted i 2022, derfor har vi også valgt at yde ekstraordinært tilskud
igen, da de har været på anden tur i mellemtiden, herhjemme vel at mærke.
Overordnet ser økonomien fornuftig ud, men vi skal som alle andre bruger midlerne fornuftigt, da de
hurtigt får ben at gå på. Desuden er det bestyrelsen opfattelse at pengene skal retur til alle
hold/spillere, vi skal ikke give overskud for klubbens skyld, men absolut have en reserve stående, som
der kan trækkes på ved behov.
Afslutning
Tak til alle vores trænere, holdledere, greenkeepere, sponsorudvalg, ungdomsudvalg, bestyrelse,
Ka’sæl mv.
Jeg/Vi forsøger at få denne konstellation til at fungere med et arbejdsliv, som sætter nogle fysiske
begrænsninger, og helt sikkert også at der er nogen ting der smutter, fordi vi alle har travlt.
Generelt er vores holdning at alle skal have mulighed for at komme til os, hvis der er noget man
ønsker drøftet. Det betyder at I bare skal komme til os hvis der er noget, og ikke nødvendigvis vente
på at vi tager fat i jer
Morud MUR - Mod, udvikling og respekt

Dennis T Svendsen
22-02-2022
Nordsøen, DK

.

4.Økonomi.
Kasserer Chris Demant gennemgik årsregnskab 2021 der blev godkendt.
5. Indkomne forslag.

·Sammenlægning af årgange generelt, U6-U8-U10-U12-U14-U16 (1. / 2.års fremadrettet)
Dennis Færch Broch gennemgik forslaget. En generel god opbakning til forslaget, ingen i mod.
·Indkomne forslag sendes til formand Dennis Svendsen på mail bredbjerg@hotmail.comsenest d. 17.
februar. Ikke yderligere indkomne.
6. Valg iflg. Lovene.

Hvis man ønsker at stille op til valg skal man rette henvendelse til bestyrelsen senest d. 17.februar.
På valg er:
·Chresten Clemmensen – modtager genvalg
·Dennis Svendsen – modtager genvalg.
·Dennis Færch Broch – modtager nyvalg.
·Jan Østergaard – modtager genvalg.
·Anni Juul Larsen – modtager nyvalg.
·Suppleanter; Boe Trøigaard Hansen og Lars Kopp Kristiansen – modtager genvalg.
·Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne – modtager genvalg.
Alle blev valgt.
7. Eventuelt.

Rasmus Hell foreslog bestyrelsen at tage opgradering af området for de helt små, således at de bedre
kunne ”underholde” sig selv i området. Evt. multibane, område a la ”Næsby”
Kristian Kristiansen forespurgte om man måtte reklamere for fodbold til de små på skolen. Svar fra
bestyrelsen. Meget gerne.
Martin Drikkjær foreslog bestyrelsen at indstille træneraspiranter til et gratis opgraderingskursus hos DBU.
Dennis Færch havde også link.
Lars-Bo fik forespørgsler på banebooking. De henvises til Chresten Clemmensen.
Forslag om indkøb af bord/bænkesæt til nyt haltag. Ka´sæl skulle nok samle.
Forslag om at rykke udsalgssted tilbage. Niels Nielsen og Kaltoft fra hallen drøfter dette.
Generalforsamling slut 21.00

