TEAM VIBORG
Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg
Onsdag, den 30. marts 2016, kl. 19.00

Pkt. Emne :

Referat :

1.

MS blev foreslået og valgt som dirigent.

Valg af dirigent :

MS kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til annonce i
Viborg Stifts Folkeblad, onsdag den 3. marts 2016.

2.

Formandens beretning :

Deltagere :

Funktion i klubben :

Michael Staun (MS)

Formand - (referent)

Steen Mikkelsen (SM)

Bestyrelsesmedlem

Kai Nielsen (KN)

Bestyrelsesmedlem

Nils Egelund (NE)

Kasserer

Gitte Nørskov (GN)

U-10 træner

Maibritt Dalsgaard

U-10 træner

Morten Jensen

U-9 træner

Poul Lauge

Ungdomskonsulent

Anne Lauge

Forældreudvalg i U-15

Morten Thomsen

U-7 træner

Lars Snedker

Talentudviklingschef

Jan Thorup

Marketingsansvarlig

2015 var så det første år hvor Team Viborg stod på egne ben efter at de er oprettet som sin
egen klub og dermed nu kan findes i DBU regi uden at skule vide at de spiller under SIK.
Som det har været et gennemgående emne i de sidste år - så er det organisatorisk desværre
ikke der hvor det skal være - og der har været arbejdet ihærdigt på at få flere personer ind i
arbejdet omkring Team Viborg – men desværre har folk ikke stået i kø for at få en opgave
- det ser nu heldigvis ud til at blive bedre – mere herom senere.

Omkring eliteholdene er det ikke det store problem at få tingene til at fungerer, men omkring
Breddeholdene mangler vi en Tovholder som får samlet trådene – så tingene hænger sammen
op mod eliteholdene - dette arbejde er så småt sat i gang og forhåbentlig bære det frugt.
Der er ikke de store ressourcer til at sikre sig at vi også har plads til de ikke så dygtigt spillere
– og derfor tabe vi for mange spillere i årgangene mellem mikroput og eliteholdene.

2015 har været et hårdt år både at holde styr på økonomien og i flere tilfælde at skulle ændre
på trænerbemandingen lige som vi troede at nu var tingene på plads et år frem – men nej.
Specielt omkring eliteholdene skal der findes mange personer, og netop i disse rækker koster
det også mange penge at få fundet de rette personer, og når bredden ikke følger med
– så hænger økonomien heller ikke altid helt sammen.
Der har været arbejdet hårdt på at få en trænerbemanding på plads i eliterækkerne, så vi
opfylder licenskravene omkring U-17 DM holdet og 1. holdet i seniorrækken.
Vi skal allerede nu i gang med at få aftalerne for næste sæson på plads, så vi ikke kommer på
bag kant med tingene.

I de yngste rækker kniber det med at ville uddanne sig, men vi presser stadig på for at få
trænerne til at uddanne sig, da det er et licenskrav, så der er ingen vej udenom.
…..fortsættes næste side

Tingene udvikler sig mere og mere positivt – specielt sportsligt i eliterækkerne – men det tager
tid – og måske nok også mere tid end alle ønsker.
Men der er ingen tvivl om at vi er nød til at tage tingene som de kommer – og vores økonomi er
ikke til de store armbevægelser, og derfor tager nogen af tingene nok også længere tid.
Der arbejdes stadig godt på at få talentcenter videreudviklet, således fødekæden til U17 DM
og ikke mindst 1. hold senior sikres i de kommende år.
Fra DBU side er der jo indført en licens for at kunne spille i 3F ligaen, så hvis vi igen skal
tilbage i det fine selskab, så vil det også kræve yderligere tilpasninger på både det sportslige
og ikke mindst det økonomiske område - dog har man indset på den korte bane, at oprykkere
kan få lov at spille på nogle mindre vilkår end med den fulde licens.
Vi har tidligere lavet aftaler med nogle samarbejdspartnere og de gælder stadig med både
Hald Ege Friskole og Efterskole samt Viborg Katedralskole og samarbejdet med Viborg
Kommune omkring eliteklasser på Nordre Skole som vi i fremtiden forhåbentlig vil komme til at
nyde godt af.

Økonomi :
Økonomisk hænger tingene igen sammen i år med en mindre overskud – så den stramme
økonomistyring er lykkedes.
Det er klart, at indsatsen på at skaffe nye sponsorer, skal opprioriteres, således det sportslige
og økonomiske kan følges ad.
Vi har på nuværende tidspunkt gentegnet alle sponsoraftaler + nogle nye - så i forhold til sidste
år ser det noget lysere ud i denne sæson.
Der er altid en tendens til at det sportslige løber fra den økonomiske del og efterfølgende bliver
et stort problem med nedskæringer til følge.
Den økonomiske gennemgang kommer senere i dagsordenen.

Medlemsstatus :
Som det var tilfældet i 2014 – har vi igen oplevet en mindre tilbagegang samlet set
– specielt i den mellemste gruppe er der for få medlemmer til at kunne stille mere end et hold ,
så der skal arbejdes på tiltag for at få skaffes flere medlemmer i disse årgange.
Med den udbygning der foregår i vores del af Viborg, er der ingen tvivl om at der må være
nogen piger som vil spille fodbold – så det skal vi bare have dem overbevist om
– men desværre ser det ud til at de har valgt håndbolden.
Der er ingen tvivl om at med den rette indsats – så vil det også være muligt at få flere piger til
at spille fodbold for hyggens skyld så vi kan få 2 hold i hver årgang – men det kræver jo også
en bemanding til at tage sig af dem når de kommer.
Det har også været et stort problem med spillere til seniorafdelingen på højeste niveau, så der
ofte må lånes spillere i ungdomsafdelingen for at få tingene til at hænge sammen.

Senior :
Omkring 1. holdet er vi stadig ramt at uddannelsesproblematikken, og pigerne søger mod
Århus for at studerer, og dermed mister vi alt for mange gode spillere omkring 1. holdet for
tidligt.
Lige nu står vi overfor et oprykningsspil, hvor chancen for at vende tilbage ikke ser så ringe ud
endda.
Der er ingen tvivl om at det er økonomien der afgør hvilke spillere vi kan tiltrække til klubben,
da vi er oppe imod hold som har en helt anden økonomisk mulighed en vi har for at kunne give
goder til spillerne.
2. holdet måtte efter nogle brave kampe rykke ned fra Jyllandsserien til serie 1 og det var lidt
ærgerligt, da de spillede nogle meget jævnbyrdige kampe.
Omkring 2. holdet er der egentlig nok spillere på papiret – men når der har skulle være spillet
kampe lidt længere væk - så kniber det med deres opbakning - og det håber vi bliver bedre
med tiden - men årsagen skal nok findes i at fodbolden ikke prioriteres så højt som familie m.v.
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Ungdom :
U-17 afdelingen :
Det sprudler med talenter i afdelingen – og vi har mange spillere på diverse talent- og landshold –
hvilket vi kan være stolte af – men som også nogle andre klubber kigger på.
Der arbejdes meget seriøst med tingene omkring DM truppen – og vi fik jo det tydelige bevis sidste
sommer med DM guldet som blev fejret på Viborg Stadion.
I efteråret 15 startede en ny gruppe spillere i truppen, og den er måske ikke helt så skarp som
sidste årgang – men de er ved at komme efter det – så det bliver spændende om foråret kan give
nok point til endnu en medalje – men vi skal dog hele tiden have for øje, at det er spillerudviklingen
der skal være i højsæde, således at spillerne er bedst mulig rustet til at blive seniorspiller.

U-14/15 afdelingen :
Her er det rygekassen til kommende U-18 DM spillere der arbejdes med – og i både U-14 og
U-15 er der nogle meget talentulde spillere som alle kan nå langt hvis de viser den rette
indstilling.
Spillerne træner sammen og det giver en god dynamik for alle spillerne, da de kan sparre med
spillere på samme niveau.
Spillerantallet i afdelingen er ikke for voldsomt, da der i øjeblikket kun er spillere nok til et hold i
hver årgang, og det skal der arbejdes med fremadrettet.

Øvrige ungdomshold :
Der kæmpes her stadig en kamp for at have hold i hver årgang – og dette arbejde skal
forbedres i fremtiden, da vi ellers får huller i nogle årgange for at kunne stille hold.
I de alleryngste afdelinger er der mange spillere – og der kommer stadig nye spillere til.
Her er det glædeligt, at nogle ”gamle” spillere har taget ansvaret og gået trænervejen for at få
tingene til at fungerer.
Vi har også set at spillere med den rette træning og indstilling på et par sæsoner kan flytte sig rigtig
meget fra en C-spiller til at spille med i Vest-rækken.

Faciliteter :
Vi kæmper stadig en kamp med Viborg Kommune med at få faciliteterne løftet op på et højere
niveau som stiller os tilfredse.
Vi er nu heldigvis kommet i mål med de 2 nye kunstgræsbane – og de har allerede vist sig at
være en rigtig god investering, da der siden starten af januar har været næsten fyldt hver
eneste dag med liv og seriøst træning.
De næste punkt er en kamp om at få renoveret de gamle omklædningsrum – og so skal vi også
i gang med en modernisering af forholdene på Leofield Road – måske med noget tribune m.v.

Organisation – struktur :
Som nævnt mange gange før – og i andre sammenhænge – så har der været arbejdet på en ny
organisationsplan for SIK /Team Viborg.
Det ser nu ud til at der med oprettelse af 2 separate bestyrelser endelig er kommet skred i
arbejder – og nu skal fremtiden så vide om ikke det vil skabe nogle bedre forhold på mange
områder til gavn for alle vores medlemmer.
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Aktiviteter :
Klubbens egne aktiviteter er der desværre ikke så mange af, da det nok også her skinner
igennem, at der mangles hænder.
Viborg Mesterskaberne blev afviklet sidste gang i 2013 som en stor succes
– men der kunne desværre ikke findes folk nok til at løfte opgaven.
De yngste afdelinger deltog igen sidste år på turen til Gråsten Cup og havde en rigtig god tur.
Team Viborg er også en fast del af den årlige Afslutningsfesten for ungdomsafdelingen
- og dette arrangement bliver kun større og større – og i 2015 den største fest vi endnu har
holdt med over 650 gæster i hallen.
Afslutningsfesten for senior er nu blevet en tradition, at det foregår med både herre- og
damespillere – og det fungerer rigtig godt.
Udover klubbens egne aktiviteter – så foregår der også forskellige ting i afdelingerne med
forskellige ture – blandt andet med Vildbjerg Cup, Gothia Cup og stævne i Berlin.

Tak til…
Tak til alle trænere, spillere og forældre der er med omkring Team Viborg.
Tak til Forældreudvalgene, som nogen steder yder en kæmpe indsats i afdelingerne for at
aflaste trænerne i de forskellige afdelinger. Dejligt at se dette engagement fra forældrene.
Tak til vores sponsorer – hvoraf mange stadig hænger ved – men her skal der bruges endnu
flere i de kommende år.
Tak for en god og solid indsats af vores kasserer Nils Egelund.
Tak til den øvrige bestyrelse
- og tak til dem som ikke skulle være nævnt !
Der er altid plads til flere medlemmer i Team Viborg, der er en klub for alle – uanset niveau og
engagement.
Formand Michael Staun

Der var ingen bemærkninger til beretningen som hermed var godkendt.

3.

Regnskab til godkendelse

Niels Egelund fremlagde regnskabet, og gennemgik i hovedpunkter tallene.
Niels kunne fremlægge et regnskab som viste et overskud på kr. 19.000,-

I regnskabet er der hensat kr. 100.000,- til kunststofbane.
Egenkapitalen er nu på kr. 61.000,Omsætningen ligger på godt kr. 900.000,-

Der var ingen bemærkninger til regnskabet som hermed var godkendt.

Der blev fremlagt forslag til ændring i kontingent for 2016
Der har været noget snak om kontingentstørrelserne og det har vi taget konsekvensen af
og justeret dem.
Satserne er blevet justeret til så de for de fleste afdelingers vedkommende er tilpasset de netop
godkendt ændringer i SIK.
Vi fastholder de ½ årlige opkrævninger fra U-10 og opefter med de tilbud vi nu har til alle
afdelingerne.

Der var ingen bemærkninger til kontingentændringerne som blev vedtaget.
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Budget til godkendelse :

Budget for 2016 blev fremlagt.
Budgettet udviste indtægter for godt kr. 832.000,- og udgifter for samme beløb.

Der var ingen bemærkninger til budgettet som hermed var godkendt.

4.

Indkomne forslag :

Der var ikke modtaget nogen forslag inden generalforsamlingen.

5.

Valg til bestyrelsen :

Steen Mikkelsen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år.
Kai Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Jan Sørensen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Derudover blev følgende foreslået til bestyrelsen :
Maibritt Dalsgaard
Lars Snedker
Jan Thorup
Poul Lauge

Alle blev valgt for en 2 årig periode.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning :
Michael Staun
Steen Mikkelsen
Søren Christensen
Maibritt Dalsgaard
Lars Snedker
Jan Thorup
Poul Lauge

6.

7.

Valg af revisor :

Anette Staun var på valg og blev genvalgt for en periode på 1 år.

Valg af revisorsuppleant

Ulla Dalsgaard var på valg og blev genvalgt for en periode på 1 år.

Eventuelt :

Under dette punkt kan der drøftes løs og fast – men ikke besluttes noget.

Morten Jensen spurgt om han kort kunne få Team Viborgs Historie.
MS gennemgik historien tilbage fra 2001 og frem til nu – og hvad der var sket i de forløbne år
- men forskellige input fra de øvrige tilstedeværende.

Derudover blev der drøftet forskellige ting løst og fast.

Dirigenten kunne herefter lukke generalforsamlingen og takkede for god ro og orden J

Michael Staun
Formand

