Generalforsamling i Stouby GIF – torsdag den 28. november 2013.
Beretning fodbold:
Det går faktisk rigtigt godt. Vi har ca. 75 ungdomsspillere i alderen 4 – 15 år i foreningen, som
fordeler sig på stort set alle årgange op til u15. Og vi har endnu ikke oplevet nedgang i antallet af
spillere. Og vi har dygtige og engagerede trænere og holdledere.
Vi har fået flotte nye spilledragter til alle vores ungdomshold, og det er vi meget glade for. Og jeg
gerne benytte lejligheden til at sige tak til de sponsorer, som har hjulpet os på vej.
Årets aktiviteter startede med fodboldweekenden i Gråsten i sommers, hvor vi efterhånden har
opbygget en god tradition for at deltage. Og hvor mange forældre og søskende tager turen med, og
bruger weekenden på campingplads og langs sidelinierne, hvilket giver en fantastisk stemning.
Under stævnet lavede vi fælles hold med bl.a. Stenderup, således vi klubberne imellem kunne sikre
mest mulig fodbold for vores ungdomsspillere. Det samme har gjort sig gældende med Barrit, hvor
vi i den hjemlige turnering har lavet aftale om at hjælpe hinanden, og lave fællestræning med
mellemrum.
For selv om det går rigtigt godt så bliver samarbejde på tværs af klubber er noget vi vil dyrke mere i
det kommende år. Vores årgange bliver mindre, og vi får udfordringer når vores ungdomsspillere
skal til at spille 11-mandsfodbold. Her vil vi gerne være aktive, og søge holdsamarbejde med andre
klubber, således vi fastholder vores unge i egne klubber.
En anden tradition er afvikling af fodboldskole i samarbejde med DGI og Hedensted kommune. Her
deltager ca. 60 børn i en uge af deres sommerferie, sammen med Niels Groth, som ”forstander”, og
en håndfuld unge drenge og piger, som hjælpetrænere. Det er en stor indsats, men også et stort aktiv
for foreningen, og en oplevelse for de børn som deltager.
For seniorfodboldens vedkommende tæller vi ca. 35 medlemmer, som fordeler sig på vores 3 hold i
hhv. serie 5, old boys og super old boys.
De unge seniorer har haft det hårdt i serie 5, men tager en sæson mere. Ligeledes har der været lidt
afgang i truppen hen over efteråret, men det ser ud til at der nu kommer lidt tilgang af spillere, så
det ser rimeligt ud.
Old boys har spillet deres første sæson i A-række, og endte efter en lidt skidt start i den pæne ende
af rækken.
SOB endte på en flot 2. plads og oprykning til A-rækken – så det er efterhånden habile hold i
Stouby!
Lidt om afdelingens økonomi. Når man ser på årets regnskab, så er fodboldafdelingens økonomi
med røde tal. Men heldigvis ikke mere røde end de kan forklares. Vi har haft ekstraordinære
omkostninger til udstyr ifm. opstart af egen ungdomsafdeling, og det koster lidt i år et. Ligeledes
har vi afholdt omkostninger til at istandsætte omklædningsrummet i kælderen, hvor der også blev
lagt en stor indsats af frivilligt arbejde. Så selv om vi giver et relativt stort minus i år, så forventer
jeg at regnskabet for det kommende år nærmer sig balancepunktet – lidt afhængig af kommende
regler for halleje, som er afdelingens største omkostningspost, svarende til halvdelen af vores
indtægter på kontingent.
Jeg nævnte sidste år, at et af årets fokusområder var kontingentindbetaling. Og det synes jeg at vi er
kommet godt ud af. Det kommende år vil vi fokusere på omkostninger til DBU’s ”bødekasse”, hvor
jeg synes at vi donerer lige rigeligt. Det vil vi blive bedre til
På udvalgets vegne
Torsten

