Fodbold generalforsamling den 4. marts 2020
Beretning fra formanden for året 2019
På vegne af fodbold bestyrelsen vil jeg gerne sig tak til de fremmødte for at deltage i generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af Michael som næstformand, Palle som kassere, Nicolai der er valgt som sekretær og
Post som mening medlem foruden mig som formand. Nicolai ønsker at stoppe og vi skal derfor have valgt
en ny person til bestyrelsen. En stor tak til Nicolai for arbejdet i bestyrelsen, han fortsætter med at være
involveret i fodbold stævnet til Starup festdage, og også stadig træner for U7.
Også en stor tak til alle andre frivillige der yder en stor eller lille indsats for at give børn, unge og ældre en
god fodbold oplevelse i Starup UIF. I alt har vi 296 medlemmer i fodbold afdelingen, dette er en fremgang i
forhold til 2018 hvor vi var 242 medlemmer. Fremgangen er både i senior afdelingen og det er desuden
lykkes os at starte U13 pige hold, ligesom U16 hold startede til efteråret og at vi som en af de få klubber i
Sønderjylland har U19 hold.
Vi har også set stor sportslig success, både i ungdomsrækkerne og specielt også med senior hvor begge hold
rykkede op i efteråret og nu spiller serie 4 og serie 5. Desuden vandt oldboys også deres pulje og sidste
sæson vandt dame senior deres pulje og var til Sønderjysk mesterskab.
En anden positiv ting var vi modtog 27.000kr fra DIF til dækning af nye mini bander og tilskud til indretning
af boldrum. Første halvdel af året var præget af problemerne med at få det nye boldrum klar, vi har nu et
fint lokale, men mangler stadig lige at få det sidste på plads, samt vi skal have fundet en løsning med bolde
og andet materielt. Vi har simpelthen for mange bolde der forsvinder, ofte ligger der bolde på baner og i
hallen sammen med overtrækstrøjer og kegler.
Som det kan ses i regnskabet så har året været præget af projektet med Starup Kultur og Idrætscenter. Vi
vidste godt der ville komme nogle udgifter til bidrag og vi har været afsted til koncert med Foo Fighers og
Ed Sheeran, foruden vi arrangere flag arrangement i efteråret. Overskuddet fra disse arrangementer blev
mindre end forventet, men i det mindste havde alle en god oplevelse. Desværre betyder det også at årets
resultat var et størrere underskud end budgetteret. Palle vil gennemgå dette senere.
Som et nyt tiltag har vi indkøbt et Veo video kamera efter en henvendelse fra U13 som var villig til at
sponsere en del af dette. Kameraet kan optage fodbold kampe, og hvor det er nemt at redigere i kampene
og uploade highlights på internet, hvor spillere, kammerater, forældre og bedsteforældre kan se
højdepunkter + nogle trænere kan vælge at bruge det til spilanalyse. U13 bliver drivkraften på dette og vil
hjælpe med at sætte det i gang og instruere til de andre hold hvordan man bruger det.
Ligesom mange andre foreninger kæmper vi ofte med at få frivillige til at melde sig til diverse opgaver. Vi
har drøftet om der skal tiltag som ekstra kontingent hvis ikke bidrager, eller om det evt skal være en pligt at
stille op til opgaver når man er med i Starup UIF. Vi vil gerne skabe en forening hvor medlemmerne ser det
som en naturlig ting at der er nogle opgaver der skal løses og det ikke kun er børnepasning og også gerne
aktivere senior/oldboys/veteran. Derfor vil vi gerne høre fra jer senere iaften hvordan i ser vi kan gøre
dette bedre fremover.
Til sidste endnu engang tak til de frivillige træner og leder, og også Thomas Launenborg for at holde
hjemmesiden opdateret, og Frank Paustian+Dorthe Bonde der er med til at arrngere frivillige til Kløften og
pølsepakning.
Starup, 4. marts 2020, Ib Overgaard

