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Ordinær Generalforsamling 2020 d. 19 februar 2020 

 

1. Valg af dirigent og referent 

- Bestyrelsen foreslår Bjarne Andersen som dirigent. Ingen kommentarer til dette.  

- Bestyrelsen foreslår Jesper Kvistgaard Christiansen som referent. Ingen kommentarer til dette. 

 

 

- Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, hvilket er min. 14 dage inden dags dato. Dette er blevet 

gjort d. 2 Februar 2020, på diverse medier. Dagsordenen er tilgængelig.  

 

2. Formandens beretning – 2020 

- Se bilag 1.  

 

- Spørgsmål til formandens beretning: Ingen spørgsmål. 

 

3. Godkendelse af beretning 

- Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.  

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

- Fremlagt af formanden.  

 

- Spørgsmål til årsregnskab: Ingen store dybdegående spørgsmål. 

 

- Godkendelse af årsregnskab: fremlæggelsen af årsregnskab godkendes af generalforsamlingen.  

 

5. Orientering om kommende kontingentsatser 

-  
 

 

6. Budget forslag 2020 

- Budgettet blev gennemgået af formanden.  

 

- Spørgsmål:  

o Hvilke årgange påtænkes der at U-17 til U-19 kan påtage sig dommer gerninger. Det skal 

opvejes fra person til person, de skal føle ansvar og være en del af det. Der skal være en 

gulerod i det. 

o Hvad så den dag man ikke har 24.000kr i budgettet. Forhåbentlig bliver det en succes og 

hvis så, kan det være at det skal prioriteres. 
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7. Indkommende forslag 

- Ingen forslag er modtaget.  

 

8. Valg af:  
A) Formand – Frank Buchmann aftræder – Anders Thorbøl Andersen opstilles  
B) Næstformand – ej på valg – Benjamin Schultze fratræder efter eget ønske – Ilhami Alici 

opstilles – godkendt af generalforsamlingen 
C) To bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Emil & Kennet ikke på valg. 

‐ Jesper Kvistgaard Christiansen – godkendt af generalforsamlingen 
‐ Thomas Stensgaard (suppleant) ønsker genvalg – godkendt af generalforsamlingen 

D) Et bestyrelsesmedlem for 1 år: pga Anders Thorbøl Anders opstiller som formand 
‐ Kurt Ballegaard Hansen opstilles – godkendt af generalforsamlingen 

E) Suppleanter for 1 år:  
‐ Martin Hess Skov – godkendt af generalforsamlingen 
‐ Torben Øllegaard Sørensen – godkendt af generalforsamling 

F) En revisor samt suppleant og en suppleant: Inge Voldby / Lilian Rohde modtager begge 
genvalg 
 

9. Orientering fra kunstgræs bestyrelsen 

‐ Intet at berette.  

 
 

  



Referat Ordinær Generalforsamling 2020 – Gauerslund IF Fodbold 

Side 3/6 

 

Bilag 1 

 

Formandens beretning for Gauerslund IF Fodbold - 2019 
 
 
Så blev det tid for min sidste beretning som formand for Gauerslund IF Fodbold – for denne 
omgang i hvert fald. 
 
Det vil også præge min beretning – jeg vil se tilbage på en god periode, hvor vi har haft gang 
i udviklingen - jeg vil kort her ridse nogle af de tiltag, som vi har fået på plads i den tid jeg har 
været i bestyrelsen og som formand.: 
 

 Kunststofgræsbanen – skabt mulighed for fodbold hele året rundt 

 

 Nyt materiale skur med tilhørende møderum 

 

 Et af områdets bedste sportslige tilbud for bredde og nu også talent  

 

 Højeste fokus på uddannelse i Vejle kommune til og for vores trænere. 

 

 Samarbejde med FCM -  fokus på at tilbyde spillere/trænere de bedste vilkår for læring  

 

 Flere sociale tiltag og arrangementer for vores frivillige kræfter – Sommerfesten. 

 

 Sammenlægning med Senior. 

 

 Sportsdagen  - samling for hele klubben 

 

 Overskud ”hvert år” -  Ny kunstgræsbane – behovet er der. 

 

 Samarbejde med Englystskolen omkring Fodboldlinien 

 

 Pigeraketten – fine resultater – Omtalt som Gauers modellen. 

 

 Superliga kamp i Børkop imellem FCM & Esbjerg 

 

 Formanden scorede i sin venskabskamp for Kleiner R.  
 
 
Ved dette års optælling havde vi lige knap 623 medlemmer og er dermed en af 7080´s 
største foreninger, men vi må også se i øjnene at vi er udfordret i forhold til 
medlemsudviklingen som er begyndt at dykke. 
 
Først og fremmeste vil jeg gerne takke alle klubbens frivillige -  det ene og alene vores 
engagement i hverdagen – trænere, ledere, forældre, bestyrelsesmedlemmer – ja alle i og 
omkring klubben. 
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Vores Frivillige 
 
Der bliver lavet et kæmpe stykke frivilligt arbejde på alle hold, og er der skal lyde en stor ros 
fra klubbens bestyrelse til alle klubbens trænere og frivillige. Uden frivillige ville alle de 
elementer, som gennemgåes i beretningen ikke kunne være gennemført.  
 
 

Samarbejdet med FCM  
 
 
Vi har et godt samarbejde med FCM og har haft nogle gode oplevelser i år. 
 
I 2019 valgte FCM at ligge deres sidste opvarmningskamp til superligaen i Gauerslund – 
mod Esbjerg. 
Det blev en god dag, hvor vi hyldede vores frivillige og havde inviteret vores sponsorer til at 
deltage i et VIP arrangement.  Vi fik ved denne lejlighed solgt endnu flere bandereklamer, så 
selvom vi måske ikke tjente penge på arrangement, så har vi fået flere penge i kassen via 
sponsorer. 
 
Vi er tættere end nogensinde før i forhold til at få vores eget område 7 , hvilket vi forventer er 
på plads efter sommerferien. Topcenter i området står også på To do listen.  
 

Uddannelse		
 

Igen i år - sendt en masse trænere på kursus og afholdt vores eget C1 kursus i klubben.  

Vi har lavet en ny trænerhåndbog som arbejdsredskab til konflikthåndtering i klubben, og fokus på den 

gode opførsel, om man er forældre, spiller eller træner i klubben.  

 
 

Nyt samarbejde med FCU 
 
Vi lovede sidste år, at vi ville arbejde for at sikre, at klubbens spillere kunne få lov til at spille 
på højeste niveau. Efter at DBU ændrede retningslinierne for deltagelse i Liga 1 & 2 –Disse 
bliver kun forbeholdt Licens klubber og derved tæt på et lukket land. 
 
Vi har lavet en overbygning med FCU, hvor Gauerslund fremover er repræsenteret med 
formands posten i FCU , hvor den afgående formand sidder. 
 
Det sikre at vi har direkte medbestemmelse og indflydelse på udviklingen, som skal 
understøtte de talenter, som ønsker at gå denne vej. 
 
Ligeledes fokus på at skabe flere bredde tiltag i form af stævner, uddannelse af trænere og 
kigge på andre områder såsom: Mini Magi og målmandstræning. 
 
Som noget nyt har vi ændret på de økonomiske forudsætninger, således at klubberne kun 
betaler for de spillere, som deltager, og dermed er vi tæt på at være i mål med, at det skal 
være omkostningsneutralt for klubberne at deltage. 
Der er allerede nu dialog med yderligere klubber, således at vi udvider grundlaget for 
spillere. 
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Kunststofbanen / Materialeskuret 
 
Vi bruger banen som aldrig før og det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er givet 
ønske om at vi godt kunne bruge en bane til.  Vi må sande at med den udvikling som klimaet 
har pt., så vil det helt klart være en kæmpe fordel, idet vi kan forvente at kommunen nok vil 
lukke for brug af banerne i pga vejret. 
 
 
 

Fremtidens idrætshal - 7080  
 
Desværre en føjleton uden lige – Aldrig i mands minde har jeg som formand set en 
forvaltning udvise så meget mangel på repekt for 7080 frivillige kræfter.  Det er mig en gåde 
at man kan have så ukompetente folk siddende i forvaltningen- i den private verden – var de 
blevet fyret med det samme. 
 
Nu arbejder en ny gruppe med bla. Henrik Sørensen for, at skabe de rigtige rammer for 
området og ikke blot en ekstra hal. Vi skal skabe et miljø som tiltrækker unge som gamle – 
idrætten fællessted i 7080. 
 

Økonomi 
 
Vi kommer i år ud med et overskud. 
 
Vi har haft flere kommercielle tiltag i år for at imødekomme det større pres på indtægter uden 
at skulle hæve kontingentet, men vi må nok sande at det bliver sværere og sværere at skabe 
en økonomi, der kan bære de stigende omkostninger til bogholder, Kampfordeler & trænere. 
 
Kunststofbaneudvalget har fået sponsorer ind, hvilket frigiver økonomien og har været 
medvirkende til overskuddet. 
 
Vi besluttede sidste år at outsource vores bogholderi og medlemsstyring, hvilket dog var 
medtaget i budget. Således er klubbens omkostninger til driftslønninger oppe på ca.120.000 
kroner ex. trænerløninger 
 
Vi har færre indtægter i år på salg af lodsedler og tøj.  
 
Det skal dog nævnes at vi tjente ca. 1000 kroner på salg af vanjlie stænger  
 
Med stigende udgifter og faldende indtægter har bestyrelsen anbefaldet en stigning i 
kontingentet. 
 
 

Senior / Oldgirls 
 

År 2019 har på mange måder været et følelsesmæssigt turbulent år for senior truppen. Vi startede 

forårssæsonen ud med et serie 2 og 5 hold. Serie 5 havde en fin forårssæson med flere flotte sejre, blandt 

andet over oprykkerne fra Vejle Kammeraterne. Generelt var truppen smal, og dette mærkede særligt 
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førsteholdet, hvilket også endte med nedrykning til serie 3. Der var en god stemning i truppen, men 

opbakningen og fremmøde til træning har været alt for ringe.  

 

Efterårssæsonen starter med serie 3 og 5, og et nyt velkendt ansigt i træner sædet på førsteholdet, hvor 

Ilhami igen er trådt til. Ilhami prøver ihærdit at få fremmødet til træning til at blive bedre, men vi må igen 

erkende at fremmødet er til dels skidt, men dog bedre end i foråret. Til trods for dette har serie 3 en 

fremragende sæson, som ender ud i en oprykning. Serie 5 holdet havde den sværeste sæson i nyere tid.  

Der arbejds på tiltag på at skabe bedre vilkår både i og udenfor banen i 2020. 

 

Oldgirls vand igen igen kredsmesterskabet  - flot og ikke mindst imponerende   

 
 
 

E-sport kommer til Gauerslund 
 
Det er lykkedes via fonds søgning at få et tilskud på 70.000 kroner – således vil vi arbejde på at skabe E-

sport i Gauerslund IF fodbold som en klub sport og ikke mindst tiltrække flere medlemmer 

 

Det kan nævnes at DBU også I har tilføjet E-sport, som en del af deres medlemstilbud. 
 
 
 
 
 
 

Tak for denne gang. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til: 
 
Benjamin, Emil & Kenneth for sin tid i bestyrelsen 
 
 
Til slut en stor tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, med idrætsforvaltningen, med kultur 
– og idrætsudvalget, lokalrådet, handelslivet, og ikke mindst klubbens sponsorer herunder 
stor tak til Fynske Bank, OK, Sportsmaster og Nike samt klubbens trænere, ledere og 
medlemmer. 
 
 
Hermed afsluttes formandens beretning. 
 
 
 
Frank Buchmann 
Formand  
Gauerslund IF Fodbold 
 
 
 
 


