TEAM VIBORG
Referat af generalforsamling 2018 i Team Viborg
Tirsdag, den 26. marts 2019, 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, lørdag den 2. marts 2019.

2.

Formandens beretning :

Deltagere :

Funktion i klubben :

Steen Mikkelsen (SM)

Formand

Michael Staun (MS)

Bestyrelsesmedlem - (referent)

Poul Lauge (PL)

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Mikkelsen (MM)

Bestyrelsesmedlem

Maibritt Dalsgaard

Bestyrelsesmedlem

Nils Egelund

Kasserer

Daniel Andersen

U-7/8 piger

Martin Østergaard

U-7/8 piger

Claus Hovendahl

U-7 piger

Anne Lauge

Forældre U-18

Trine Jacobsen

Forældre U-15

Anne Mette Sehested

Seniorspiller

Malou Vestergaard

Seniorspiller

Louise Godsk

Seniorspiller

2018 blev et år , hvor 2 større renoveringsopgaver – omkring vores U18 og seniorafdelingen
var på dagsorden. Ellers kan vi konstatere at tingene har fungere tilfredsstillende i TV i 2018.
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. 90.000 er absolut godkendt og det viser at vi har en god styring af vores
omkostninger – uden at det går ud over vores stigende aktiviteter.
Vores kasserer Niels har efter rigtig mange år på posten valgt at slippe den del. Tusind tak til
Niels for indsatsen, som overtages af Maibritt i samarbejde med Anette Staun.
Medlemsstatus:
Et fortsat stabilt niveau med 222 kontingentbetalende medlemmer, er uændret fra 2017.
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. Og et kommende samarbejde med de øvrige klubber i Viborg
formentligt ser dagens lys i 2019.
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.
Ny plan for senior er lagt med en oprykning fra serie 1 til Jyllandsserien og videre til
Kvindeserien i løbet af 2019. Ny træner til at styre den del bliver Kurt Mogensen – sammen med
assistenttræner Daiva og Justine.
Det er fortsat svært at tiltrække spillere til senior. Der har været forsøgt flere ting – samarbejde
i byen, men uden resultat. I fremtiden satses der på lokale seniorspillere og kommende
seniorspillere fra U18.
Målet er fortsat at have 2 seniorhold, hvor der bliver plads til alle.
Ved afslutningsfesten i november blev Marlene Nielsen kåret som årets spiller i TV senior.

Ungdom:
U-18:
Har i 2018 været præget af skiftende trænere, hvor foråret specielt var problemfyldt. Udover
trænere mistede vi også mange spillere i U18 og stod en ny opbygning af afdelingen.
Frem til sommerferien blev der sammen med U16 sat nogle faste trupper, så spillerne ikke
skulle forholde sig til op- og nedrykninger på de 2 hold. Det fungerede fint med stor hjælp fra
alle trænere i TV.
Fra sommeren 2018 blev ny træner fundet – Henrik Larsen, som i den grad har fået styr på
truppen og troen på at vi kan komme tilbage på landkortet indenfor 2 år. Samtidig med skal der
arbejdes på at gøre U18 spillerne klar til senior så det for mange er en naturlig ting at spille
senior i TV og ikke rejse ud af byen.
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 har vi prøvet og det er ikke vejen.
I forbindelse med de problemer vi har haft omkring U18 skal der lyde en stor tak til vores
samarbejdsklubber i byen, som bakkede op om strukturen med faste trupper.
Vi har fortsat licensen til U18 – den del varetages af Michael, herunder ansøgningsdelen. Stor
tak for det arbejde, Michael.
U-13-16:
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 – U-12:
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.
Pigesamarbejde i Viborg:
I 2018 er der afholdt en række møder for at finde grundlag for et samarbejde med de klubber i
Viborg, der har pigefodbold på programmet. 7 klubber er det endt med som i løbet af foråret
2019, skal finde en struktur på pigefodbolden fra U13-U18.
Der er tale om 7 forskellige klubber med hver deres særpræg og der er 4-5 nøgleområder der
skal afklares inden vi kommer i mål. I vores bestyrelse har dette også været drøftet løbende og
overordnet set er vi enige om at samarbejde er vejen frem, men ikke helt enige om
betingelserne herfor.
Udfordringerne er hovedsageligt omkring økonomi, praktiske forhold som træning, trænere mv.
Spilletrøjer og nyt navn.
Men vi har set med de nuværende samarbejder vi har med andre klubber at det fungere, hvor
vi indretter os i forhold til hinanden.
Faciliteter –Liseborg:
Ingen tvivl om at der trænger til en opgradering af anlægget som er fra 1973. Sammen med
håndbold arbejder vi på hal nr. 2 og i april er der indsamlet kr. 625.000 ved et spinningsløb,
hvor SIKs Venner gav kr. 100.000. I princippet er der bevilget en ny hal på Liseborg fra Viborg
Kommune og håbet er en start af dette byggeri i løbet af 2019.
En direkte overtagelse af hele anlægget undersøges også pt. Resultatet er endnu ikke kendt,
men på bestemte præmisser er vi fra SIK klar til at løfte opgaven.
Ny bestyrer af Cafeteriet er kommet på plads. Casper Nielsen har taget over og det har
fungeret rigtig godt indtil videre. Så støt ham nu, så han også synes at det er sjovt at være på
anlægget.
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 2019 og der skal findes flere hænder for at leve op til
kravene i de kommende år.

Aktiviteter:
Som altid deltager vi i rigtig mange aktiviteter i løbet af året.
Viborg Mesterskabet – indendørsfodbold for de lokale skoler – blev igen aflyst
– en død sild eller …….
Fodboldskolen i 2018 var med rigtig mange spillere heraf ca. 70 piger. Pigeraketten afholdt
med ca. 35 spillere, så det vidner om at der er flere piger der gerne vil spille fodbold.
Af større aktiviteter skal nævnes afslutningsfesten i oktober for ungdom, samt vores
inddørsstævne mellem jul og nytår.
Vildbjerg, Gråsten er også besøgt af vores afdelinger i 2018 og U16-18 var til Gothia Cup i
Sverige.
Som noget nyt er der startet bold op for de alleryngste som hedder Bold & Leg
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 2018 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 2018.
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:
Er der tænkt på samarbejde på seniorsiden ?

Svar på spørgsmålet:
Ja - og der har også været kontakt til nogle klubber, men de har foreløbigt takket nej.
Når det ungdomssamarbejde der arbejdes på – så vil seniorsamarbejdet blive taget op
igen.

Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Hvad er de 4 punkter som der skal afklares i forbindelse med klubsamarbejdet ?

Svar på spørgsmålet:
Det er Økonomi – Faciliteter/materiel – Logistik - Trænerbemanding

Beretningen blev herefter godkendt.

3.

Regnskab til godkendelse

Nils Egelund fremlagde regnskabet og gennemgik i hovedpunkter tallene.
Nils kunne fremlægge et regnskab som viste et overskud på kr. 90.000,-

I regnskabet blev der hensat kr. 50.000,- til nye mål og istandsættelse af Leofield Road.
Egenkapitalen er nu på kr. 145.000,Omsætningen ligger på godt kr.780.000,-

Der var følgende bemærkninger til regnskabet :
Hvorfor er der sket en større reduktion i hensættelserne fra 2017 - 2018

Svar på spørgsmålet :
Det er fordi Team Viborg har været med til at betale kunststofbanerne.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Dette var så i øvrigt Nils Egelunds sidste regnskab, da han fratræder efter mere end 12 år
virke.
Posten som kasserer overtages ad Maibritt Dalsgaard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontingent til godkendelse :

Der blev fremlagt forslag til fastholdelse af kontingent på nuværende niveau.
Der var ingen bemærkninger til fastholdelse af kontingent.
Bestyrelsen fik generalforsamlingens mandat til at justerer kontingentet for U-13 – U-18 når
økonomien er helt på plads for det kommende Klubsamarbejde.

Det blev bemærket, at man ikke bør sætte kontingentet op for de yngste årgange.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget til godkendelse :

Budget for 2019 blev fremlagt.
Budgettet udviste indtægter for kr. 810.000,- 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 :

Mikkel Mikkelsen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år.
Michael Staun var på valg og blev genvalgt for en periode på 1 år.

Bestyrelsen fik generalforsamlingens mandat til at supplerer sig, hvis der skule vise sig egnede
emner.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning :
Steen Mikkelsen
Michael Staun
Maibritt Dalsgaard
Poul Lauge

Mikkel Mikkelsen
Morten Jensen

6.

7.

Valg af revisor :

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

Valg af revisorsuppleant

Posten er besat og bestyrelsen fik mandat til at finde et egnet emne.

Eventuelt :

Under dette punkt kan der drøftes løs og fast – men ikke besluttes noget.
Spørgsmål:
Hvilke opgaver er det bestyrelsen har brug for hjælpe til ?

Svar:
Dette spørgsmål gav anledning til en større dialog omkring forskellige opgaver som kan
ligges ud i udvalg.
Samtidig blev klubben opfordret til at søge hjælp hos en konsulent.

--------------Spørgsmål:
Hvordan må og kan man bruge Inspirator Morten Madsen ?

Svar:
Alle afdelinger er velkommen til at tage kontakt med Morten og lave aftaler med ham om
hjælp til træning eller inspiration.

--------------Steen Mikkelsen overrakte blomster og en lille gave til Nils Egelund som gik af som kasserer
efter omkring 12 år virke.
STOR tak til Nils ofr hans indsats gennem årene.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formanden kunne herefter lukke generalforsamlingen og takkede for god ro og orden J

Michael Staun
Dirigent

