
Generalforsamling i Stouby G.I.F, tirsdag 16/11 2010. 
Afbud fra Jan Pedersen (sekretær) og Lisbeth Thomsen (badminton afd.) 
Erling Juul bød velkommen til de 14 fremmødte.  
Otto Rosenmaj blev foreslået og valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at annonceringen af generalforsamlingen var sket 
efter reglerne og at generalforsamlingen derfor var lovlig og 
beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Valg af forretningsudvalg. 
6. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
 
Pkt. 2. Formandens beretning: herunder de enkelte udvalgs beretninger. 
Erling Juul udtrykte glæde over at Multihuset fungerer så fint og gav en stor 
tak til Multihusets bestyrelse herfor. 
Erling bød ligeledes den ny halbestyrer, Tommy Glyngfeldt, velkommen. 
Herefter kom formanden ind på de enkelte afdelinger: Bordtennis, hvor det 
med Poul Erik som tovholder, er lykkedes at få skudt bordtennis godt i gang. 
Gymnastik, hvor den store succes med ”Zumba” blev nævnt. Badminton, 
hvor der lød en tak til Anni Carlson for hendes trænergerning , som hun har 
valgt at stoppe, og herefter et  velkommen til Nick G. Petersson, som har 
taget over som træner for de unge badmintonspillere. Fodbold. Her 
orienterede Erling Juul om bestræbelserne for at få seniorfodbold startet. 
Derudover blev manglen på hjælpere i RHS (ungdomsfodboldsamarbejdet) 
nævnt. Computerspil/motion. Et nyt tiltag, hvor Stouby GIF forsøger at få 
tag i den ungegruppe, der ikke dyrker de tilbud Stouby GIF ellers tilbyder. 
Økonomi. Erling udtrykte glæde over at Stouby GIF kommer ud af året med 
et mindre overskud. Det er især indtægterne fra henholdsvis Uno-x, halfesten 
og sommerfesten, der har lunet godt i pengekassen. En stor tak til alle, der 
har været med til at bidrage til den gode økonomi. 
 
De enkelte udvalgs beretning. 
Tennis: Claus oplyste, at medlemstallet er 25. Tennisbanen er tip top. 
Afdelingen kommer ud med et lille overskud på 2526 kr.. Claus orienterede 
herefter om, at der havde været problemer med elever, der har klatret over 



hegnet til tennisbanen. Dog håbede han, at en snak med skolelederen på 
Stouby skole, havde løst problemet. 
Gymnastik: Det går rigtigt godt i gymnastikafdelingen. Der er p.t 100 tilmeldte 
aktive børn og 66 voksne, og der kommer stadig nye til. Der er godt gang i 
de forskellige børnehold. Der er forældre-barn, ”Alfer og Pirater”, ”Prinsesser 
og Riddere”, ”Springmix og Rytmechicks”, Springholdet og endeligt ”Tons og 
tummel”, der med sine 43 børn er det største hold. 
 
 
Nyheden i år er Zumba-holdet, der med sine 56 tilmeldte fylder godt op i 
Multihusets sal. Derudover bør det nævnes, at gymnastik har benyttet sig af 
kommunens gratis medlemsstyringssystem. Det har lettet administrationen af 
bl.a tilmeldinger og indbetalinger betydeligt. Dette system gør også, at 
tilmeldinger fremover sker på hjemmesiden www.stoubygif.dk. 
Bordtennis: Der møder p.t. typisk 12-14 op til torsdagens bordtennis. Det er 
en god blanding af unge og gamle garvede. Det har givet yderligere 
spilleglæde, at der er kommet 4 helt nye bordtennisborde. 
Fodbold: Det forsøges at starte seniorfodbold op fra forårsstarten 2011. 
Træning er allerede begyndt hver torsdag i hallen. 
RHS samarbejdet er godt, men der mangler kræfter til ledelsesopgaver. 
Stouby motion: Se side 9. 
 
Beretningerne blev efterfulgt af en god debat. Der var blandt de fremmødte 
en generel tilfredshed med den gode økonomi. Ole Lyse orienterede om den 
sidste udvikling i arbejdet med udenomsarealerne, og at Bygge- og 
Anlægsfonden virker positive i.f.t. Stoubys ønsker/planer. Der blev spurgt ind 
til, hvad foreningen vil bruge det store overskud til? Erling Juul svarede, at 
nye ideer i de enkelte afdelinger vil nyde fremme. 
 
Formandens og udvalgenes beretninger blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Pkt.3. Regnskab: Regnskabet udviser igen i år et fornuftigt driftresultat. Det 
blev gennemgået af H.J.Sørensen og enstemmigt godkendt. 
Pkt. 4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Jan Pedersen og H-P 
Hansen. De blev begge genvalgt. 
Pkt. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Just og Eigil blev enstemmigt 
genvalgt. 
Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: J.Yding (revisor) og H. Rosenmaj 
(suppleant) blev genvalgt. 
Pkt. 8. Eventuelt: Erling Juul overrakte den årlige lederpokal til Karen Stærk 



for hendes store arbejde og engagement i ”Stouby Motion”. 
Dirigenten, Otto Rosenmaj, rundede mødet af med en tak for god ro og 
orden. 

/Stouby d. 17/11 2010. H-P Hansen. 
Formandsberetning 
Så er der kommet godt gang i endnu en vintersæson her i Multihuset og 
”huset” har nu, efter nogle års brug vist sig, at fungere efter hensigten båd 
foroven og forneden og i alle kroge. Alle de små ting der endnu mangler at 
komme på plads ordnes efterhånden til alles tilfredshed. Herfra skal i hvert 
fald lyde et stort tak til Multihusets bestyrelse for et rigtig flot stykke arbejde 
hen over året, trods en ikke alt for prangende økonomi. Vi kan så håbe på, at 
Alfred Nielsens Stiftelse er i stand til at honorere nogle af de ansøgninger der 
er sendt af sted eller dele deraf.  
Hen over sommeren har vi fået ny bestyrer, velkommen til Tommy Glyngfeldt. 
Går vi alle ind for, at tingene skal fungere og kommer vi med attituden: det 
skal fungere og skal jeg ikke lige hjælpe, er jeg sikker på, at Tommy ”holder ”i 
rigtig mange år. 
 Jeg har selv for ganske nylig haft fornøjelsen af, at opleve Peter Skov trylle 
med lidt mad i køkkenet i forbindelse med en privat fest, en 
anbefalelsesværdig oplevelse.  
 
I øjeblikket arbejdes der med et meget flot og ambitiøst projekt omkring 
udearealerne mellem skolen og multihuset der gøres store anstrengelser på 
at få projektet finansieret. De der var med i arbejdet omkring opførelsen af 
Multihuset ved, at det kræver vedholdenhed og tålmodighed at få et så stort 
projekt gennemført; men jeg er overbevist om, at projektet vil lykkes om ikke 
på en gang, så i etaper. Projektet styres af Stouby og Omegns Lokalråd. 
 
Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes for Poul Erik, at få skudt gang i 
bordtennis- afdelingen og jeg kan forstå, at der til den nye sæson er indkøbt 4 
nye borde med hvad dertil hører helt i tråd med bestyrelsens beslutning og 
mon ikke det trækker folk til? 
 
På gymnastiksiden vil jeg lige nævne, at man i år er startet med fænomenet 
Zumba fitness. Det er blevet en bragende succes måske Lisbeth kan 
orientere yderligere. 
 
Badminton har som altid rigtig godt fat i motionsspillerne i Stouby. De tildelte 
timer i hallen er næsten alle i brug. Efter rigtig mange år som træner for 
ungdomsspillerne har Anni Carlson valgt at stoppe. Tak for din stabile indsats 
gennem rigtig mange år, Anni. Ny træner for ungdomspillerne er Nick Gram 



Petersson. De unge spillere sveder bravt hver onsdag til træningen og 
samtidig lyder det som om de hygger sig. 
 
Der har for nylig været afholdt et møde med formålet endnu engang at få 
gang i seniorfodbolden. Foreningen er vældig opsat på, at det skal blive en 
succes. Har du lyst eller kender du en der kan eller vil spille fodbold må du/I 
endelig sige til. Indtil videre er der indendørstræning hver torsdag. 
Og husk så andefodbold lørdag den 18. december.   
 
I RHS- vort ungdomsfodboldsamarbejde med Rårup og Hornsyld – mangler 
vi, trods et stort rekrutteringsarbejde, hjælpere. Jeg vil hermed opfordre 
interesserede og ikke mindst forældre til spillerne til at tilbyde deres hjælp. 
Sidste år efterlyste jeg nye forsøg på at få fat i især unge mennesker der ikke 
kommer i og omkring multihuset. HP. Hansen forsøger nu med et nyt tiltag i 
form af computer- spil kombineret med leg og overnatning i Multihuset, at få 
fat i netop nogle af de unge mennesker der så måske på en eller anden måde 
kan få lyst til en eller anden form for sport eller også bare nyde samværet 
med ligesindede. Held og lykke med initiativet.  
Der er allerede opslag på www.stouby.nu, hos Yding, på skolen og i 
Multihuset.  
 
Ellers glæder det mig, at der også uden for Stouby GIF. er gang i den 
livsforlængende motion, bl.a. køres der hver søndag morgen på mountainbike 
og der er kræfter der arbejder for igangsætning af havkajaksejlads,   
 
Men først skal vi lige lidt ind omkring økonomien. Jeg kan forstå på kasserer 
Hans Jørgen Sørensen, at det igen i år er lykkedes for os, at komme ud med 
et mindre overskud. Ud over egenbetalingen er det især tre indtægter der 
luner i kassen. Igen i år er der en pæn check på 8.500 fra solgt benzin og 
diesel på UNOX-tanken på Vejlevej – Tak for det - derudover er der igen i år 
kommet pæne beløb fra både halfesten og sommerfesten. Stort tak til alle de 
der på en eller anden vis bidrager til, at det er muligt år efter år at samle 
Stoubyområdet omkring netop disse tiltag. 
 
Tak til alle jer der i det daglige gør det til en fornøjelse, at sidde i spidsen; 
men husk lige på, at denne beretning er min næstsidste som formand for 
Stouby GIF. 
 
Og hermed vil jeg overlade til de enkelte udvalgsformænd, at orientere om 
hvad der sker i netop deres idrætsgren. 
/Erling Juul 

http://www.stouby.nu/

