
TEAM VIBORG 
 

Referat af generalforsamling 2017 i Team Viborg 
 

Onsdag, den 28. marts 2017, kl. 19.00 
 

           
 
Pkt. Emne : Referat : 
           
 
 
1. Valg af dirigent : MS blev foreslået og valgt som dirigent. 
 
  MS kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til annonce i  
  Viborg Stifts Folkeblad, onsdag den 3. marts 2018. 
 
 

 Deltagere : Funktion i klubben : 

 Steen Mikkelsen (SM) Formand 

 Michael Staun (MS) Bestyrelsesmedlem - (referent) 

 Poul Lauge (PL) Bestyrelsesmedlem 

 Mikkel Mikkelsen (MM) Bestyrelsesmedlem 

 Daniel Andersen (DA) U-7 træner 

 Morten Jensen (MJ) U-11 træner 

 Ib Jensen (IJ) U-18 forælder 

 
 
2. Formandens beretning : 2017 blev et år med 2 større udfordringer – omkring vores U18 og seniorafdelingen.  
   Ellers kan vi konstatere at tingene har fungeret tilfredsstillende i TV i 2017. 
 
   Økonomi: 
 
   For et par år siden valgte vi at prioritere sponsorarbejdet i TV for at kunne opfylde de krav der  
   nu engang er til at drive elite og bredde i samme klub. 
   Et overskud på kr. 64.000,- er absolut godkendt og det viser at vi har en god styring af vores  
   omkostninger – uden at det går ud over vores stigende aktiviteter. 
 
   Medlemsstatus: 
 
   Et fortsat stabilt niveau med 226 kontingentbetalende medlemmer, er en lille stigning fra 2016. 
   Så ca. 250 i alt med ledere og trænere. 
   Ganske fint og forventer da også en stigning i de kommende år, idet der fra DBUs side satses  
   på at få flere til at spille fodbold. 
 
   Senior: 
 
   Gennem de sidste par år har vi haft store udfordringer med at skabe et fundament i  
   seniorafdelingen. Vi må konstatere at vi ikke kan holde på de bedste spillere (senior og U18)  
   og det skal fremtiden indrettes efter. 
 
   En meget tung beslutning tog vi i den 1. marts 2017, da vi valgte at trække 1. divisionsholdet –  
   primært på grund af manglende spillere, og det ville være U18 der skulle bære holdet.  
   Der ville overhovedet ikke være en sportslig fair løsning – heller ikke i forhold til de andre hold i  
   1. division. 
 
   Fra mange sider var der kritik af vores beslutning, men den blev taget på grundlag af den  
   vurdering bestyrelsen fandt bedst på det tidspunkt. 
 
   Ny plan for senior blev lagt med en oprykning fra serie 1-2 til Kvindeserien i løbet af 2018,2019. 
 
   Men det viste sig fortsat at være et problem at tiltrække spillere til senior. Der har været forsøgt  
   flere ting – samarbejde i byen, men uden resultat. 
 
   Vi indretter senior til det niveau de nu engang har og arbejder ud fra det punkt. Så må vi se,  
   hvad der sker. 
 
   Målet er fortsat at have 2 seniorhold, hvor der bliver plads til alle. 



 
   Ungdom: 
 
   U18: 
   Har i 2017 igen leveret flotte resultater med en sølvmedalje i tæt opløb med Kolding Q.  
   Det har her også vist været flere problemstillinger at arbejde med. Flere spillere fra U18 er  
   fodboldtrætte, de er unge og har andre prioriteringer. 
 
   Halvdelen vil gerne elite og resten er blot gode fodboldspillere, og det giver en manglende  
   holdånd, samtidig med at vi har et krav fra Licensen og elitetræning og livsstil. 
 
   Det er dog rigtig deprimerende at se mange spillere forlade TV, hvor de havde mulighed for at  
   spille senior og derved hjælpe med at få den afdelingen retur på landkortet. Men vi må bare  
   konstatere, at det på den front ikke går vores vej. 
 
   Ud fra det og mange andre ting har vi valgt at prioritere anderledes fremover. Licens eller ej så  
  skal vi have flere lokale spillere ind omkring U18 og passe på at holdet ikke bygges op omkring  
   for mange spillere ud fra. Det giver udfordringer på den lange bane. 
 
   I december 2017 blev en ny struktur aftalt med vores gode samarbejdsklubber i byen, så holdet  
   primært i foråret er lokale spillere og hvor holdånd og det sociale i foråret 2018 bliver prioriteret. 
 
   U13-16: 
   Har kørt udmærket gennem samarbejde med Nørremarken, Houlkær og Eastside. Tak for det  
   og jeg er sikker på at det nok skal blive godt – vi skal blot være tålmodige og sikre en god  
   kommunikation mellem holdene og klubberne. 
 
   Målet er fortsat at udvikle spillere og vi har da fortsat flere spillere inde omkring u-landshold. 
 
   U-7 – U12: 
   Oplever at vi får flere spillere ind de mindste rækker og det stiller krav til trænere, som er vores  
   helt store indsats område. Jo mere styr der på afdelingerne jo flere spillere kommer til. 
 
   Vi følger udviklingen tæt og forsøger at få flere forældre/trænere ind i afdelinger, så tingene kan  
   køre i hverdagen. 
 
   Faciliteter –Liseborg: 
 
   Ingen tvivl om at der trænger til en opgradering af anlægget som er fra 1973. Sammen med  
   håndbold arbejder vi på at indsamle kr. 1,8 mio. så vi kan få hal nr. 2 i løbet af 2019. Den vil  
   også gavne vores yngste spillere så vi får den haltid vi har behov for. 
 
   En direkte overtagelse af hele anlægget undersøges også pt. Hvad resultatet bliver kender vi  
   endnu ikke . 
 
   Cafeteriet er lukket i sommeren 2017. Der søges ny forpagter. Vi mangler et cafeterie. 
 
   Organisation – struktur:  
 
   I en forening af vores størrelse forventer at man at der en struktur, der kan hverdagen. Vi er ca.  
   10 mand der driver både SIK og TV og med en ny struktur/organisation, vil der min. skulle  
   findes op mod 30 mand til en klub med 800 medlemmer. 
 
   Det er et klart indsats område i 2018 og der skal findes flere hænder for at leve op til kravene i  
   2018. 
 
   Aktiviteter:  
 
   Som altid deltager vi i rigtig mange aktiviteter i løbet af året. 
 
   Viborg Mesterskabet – indebold for de lokale skoler – blev aflyst – vi forsøger igen i 2018 
   Fodboldskolen i 2017 var med rigtig mange spillere heraf ca. 60 piger. Pigeraketten afholdt  
   med ca. 40 spillere, så det vidner om at der er flere piger der gerne vil spille fodbold. 
 
   Vildbjerg, Gråsten er også besøgt af vores afdelinger i 2017 og U18 var til Gothia Cup i  
   Sverige. 
 



   Tak til ….. 
 
   Tak til alle trænere, ledere og spillere i TV. Forældrene har igen i år bidraget med stor  
   deltagelse til de forskellige ting, der foregår i hverdagen. Dejligt at se. 
 
   Tak til forældreudvalgene for at godt stykke arbejde, som gør tingene lidt lettere for trænerne. 
 
   Tak til sponsorerne som igen i år har bidraget med flotte beløb, så TV kan drives på et sundt  
   niveau. 
 
   Tak til vores samarbejdsklubber i ungdom. Tak til Viborg Katedralskole, Hald Ege Efterskole,  
   Viborg Elite for et godt samarbejde i 2017 som vi håber kan udbygges i de kommende år.  
 
   Tak til forretningsfører Anette og Niels Egelund for at der er styr på økonomien. 
 
   Tak til bestyrelsen for at godt samarbejde i 2017. 
 
   HUSK at TV er en klub for alle uanset niveau og lyst til at spille fodbold. 

 
Formand Steen Mikkelsen 
 
 
 
Der var følgende bemærkninger til beretningen: 
 
Hvordan ser det ud med cafeteriaet ? 
 
Svar på spørgsmålet: 
 
Vi ved at der er ansøgere – og rygterne siger, at der skulle være valgt en forpagter. 
 
 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 

 
3. Regnskab til godkendelse Michael Staun fremlagde regnskabet, da Nils Egelund havde meldt afbud, og gennemgik i  
  hovedpunkter tallene. 
 
  MS kunne fremlægge et regnskab som viste et overskud på kr. 64.000,- 
 
 
  I regnskabet blev der hensat kr. 50.000,- til kunststofbane. 
 
  Egenkapitalen er nu på kr. 104.000,- 
 
  Omsætningen ligger på godt kr. 750.000,- 
 
 
  Der var følgende bemærkninger til regnskabet : 
 
  Hvad betyder tilgodehavende medlemmer 
 
  Svar på spørgsmålet : 
 
  Det er kontingentrestancer for 2017 som ved årsskiftet ikke var betalt. 
 
  Flere af dem er dog kommet ind i 2018 
 
 
  Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kontingent til godkendelse : Der blev fremlagt forslag til fastholdelse af kontingent på nuværende niveau. 
 
  Der var ingen bemærkninger til fastholdelse af kontingent. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Budget til godkendelse : Budget for 2018 blev fremlagt. 
 
  Budgettet udviste indtægter for kr. 700.000,- og udgifter for samme beløb. 
 
  Der var ingen bemærkninger til budgettet som hermed blev 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. 
 
  Poul Lauge var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
  Maibritt Dalsgaard var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
  Morten Jensen tilbød sit mandat og blev valgt for en 2 årig periode. 
 
 
 Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning : 
 

 Steen Mikkelsen 

 Michael Staun 

 Maibritt Dalsgaard 

 Poul Lauge 

 Mikkel Mikkelsen 

 Morten Jensen 

 
 
6. Valg af revisor : Anette Staun var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 1 år. 
 
 
 Valg af revisorsuppleant Ulla Dalsgaard var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 1 år. 
 
 
7. Eventuelt : Under dette punkt kan der drøftes løs og fast – men ikke besluttes noget. 
 
  Spørgsmål: 
 
  MJ ville hører om vi havde indflydelse på hvilke reklamer der hænges op på Liseborgcentret 
  - da han og andre mener, at den reklame som Squash foreningen har hængt op på bygninger  
  er stødende med en bar kvindenumse. 
 
  Svar: 
 
  Nej – det har vi ikke, da det er kommunens ansvar. 
 
  --------------- 
 
  Spørgsmål: 
 
  DA ville hører om klubben havde overvejet at ansætte en person som kunne sørge lidt for  
  lederne i de yngste afdelinger så længe de er nye ledere – altså guide dem lidt på vej. 
 
  Svar: 
 
  Ja og nej – der er ikke noget vi hellere ville, men ressourcerne har ikke været til det 
  - men det er noget vi vil prioriterer i fremtiden. 
 
  --------------- 
 
  Spørgsmål: 
 
  IJ ville hører om der kunne arbejdes på at skaffe nogle klubdragter / mødedragter til de ældste  
  ungdomsafdelinger. 
 
  Svar: 
 
  Opgaven er som sådan en som skal løses i forældrekredsen af spillerne, da klubben har store  
  problemer med at få fundet sponsorerne til det spilletøj som alle forventer klubben leverer. 
 
  Dermed ikke sagt, at klubben ikke er behjælpelig med at løse opgaven, hvis der kommer nogle  
  forældre som vil være med til at løse opgaven. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Dirigenten kunne herefter lukke generalforsamlingen og takkede for god ro og orden ☺ 
 

Michael Staun 
Dirigent 


