
	   Søhus Stige Boldklub 
Indkaldelse 

Generalforsamling 

Tirsdag den 24. januar 2017 kl.18.30 i Stige 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og referent 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand eller stedfortræder, 
til godkendelse 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse 
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, for det kommende år 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen: 
6.1 Afstemning om at fjerne følgende tekst i §2 ”Anlæg på hhv. Bispeengen og 
Tanggårdsvej skal til hver en tid afbenyttes, ud fra ligeligt fordelingshensyn såvel 
for kampe, træning samt øvrige sociale aktiviteter”, således at klubbens 
aktiviteter kan samles på en matrikel, som ønsket på debatmødet d. 28. nov. 
2016 (bilag 1). 
6.2 Afstemning om at ændre følgende sætning i §1 fra ”Foreningens 
hovedpostadresse er Tanggårdsvej 12, 5270 Odense N” til ”Foreningens 
hovedpostadresse fastsættes af bestyrelsen.” 
6.3 Afstemning om at samle klubbens aktiviteter på anlægget på enten 
Tanggårdsvej eller Bispeengen. 
 

Øvrige forslag skal være indsendt skriftligt til post@soehusstige.dk  senest 5 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  

7. Valg af formand (i ulige år) Søren Lambek - genopstiller ikke 
                                              

8. Valg af kasserer (i lige år) Berit H. Jørgensen - stopper uden for periode 
                                          

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Seniorformand (i ulige år) Poul Henssel - genopstiller ikke 
Ungdomsformand (i lige år) Erik Friis - stopper uden for periode 
Sponsorformand (i lige år) Michael Svendsen - stoppede tidligere på året 
Bestyrelsesmedlemmer (i ulige år). På valg er: 
Anja Musiat - genopstiller ikke 
Thomas Nielsen - genopstiller 
 

10. Valg af revisor 
 

11. Eventuelt 
 
Under punktet ”Eventuelt” kan man drøfte alle forhold, der vedrører 
foreningen, men der kan ikke træffes beslutninger 

 
                                                                                        Bestyrelsen 
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BILAG	  1	  

OVERSIGT	  OVER	  ØKONOMI	  OG	  FACILITETER	  I	  STIGE	  OG	  SØHUS	  

Til	  debatmødet	  d.	  28.	  november	  2016	  var	  der	  bred	  enighed	  om,	  at	  Søhus	  Stige	  Boldklub	  
kun	  bør	  have	  et	  klubhus	  fremover.	  	  

Bestyrelsen	  fremlægger	  derfor	  et	  forslag	  til	  afstemning	  på	  den	  kommende	  
generalforsamling	  d.	  24.	  januar.	  

Nedenfor	  præsenteres	  økonomiske	  og	  praktiske	  detaljer	  vedr.	  de	  to	  lokationer,	  hvilket	  
blev	  efterspurgt	  på	  debatmødet.	  Det	  fulde	  referat	  fra	  mødet	  kan	  ses	  nederst	  i	  
dokumentet.	  

	  
Økonomi	  

Klubbens	  økonomi	  er	  ramt	  af	  manglende	  arbejde	  med	  at	  tiltrække	  og	  fastholde	  
sponsorer,	  hvilket	  bl.a.	  skyldes,	  at	  der	  ikke	  har	  været	  en	  længerevarende	  koncentreret	  
indsats	  på	  sponsorarbejdet. 

Vi	  mangler	  ca.	  kr.	  100.000	  i	  indtægter	  for	  at	  dække	  udgifterne	  i	  2016.	  Det	  ligger	  ud	  over	  
kontingent	  og	  tilskud	  fra	  kommunen.	  

Klubben	  har	  pt	  en	  samlet	  egenudgift	  på	  i	  alt	  35.000	  kr.	  til	  de	  to	  klubhuse	  til	  el,	  vand	  og	  
varme	  fordelt	  50/50.	  

Der	  kan	  ikke	  spares	  voldsomt	  meget	  på	  driften	  –	  vi	  kan	  således	  ikke	  bruge	  en	  besparelse	  
fra	  sammenlægningen	  til	  at	  sætte	  kontingentet	  ned.	  

Stige:	  	  

Klubben	  ejer	  matriklen	  (klubhus	  samt	  jorden	  hvor	  multibanen	  ligger)	  og	  kan	  sælge	  den	  
til	  markedspris.	  Der	  er	  flere	  potentielle	  købere	  til	  klubhuset.	  

Offentlig	  ejendomsværdi:	  1.300.000	  

Kommunen	  ejer	  og	  har	  råderet	  over	  banerne.	  

Klubhuset	  trænger	  generelt	  til	  en	  kraftig	  renovering	  heriblandt	  køkkenet.	  

Leje	  af	  den	  privatejede	  Stigehal	  til	  indendørsaktiviteter	  kan	  fortsætte	  uanset	  om	  
klubben	  får	  fremtidig	  adresse	  i	  Stige	  eller	  Søhus.	  
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Søhus:	  

Klubben	  ejer	  klubhuset	  .	  Vi	  afdrager	  	  60.500	  kr.	  pr.	  år	  på	  realkreditlånet;	  restbeløbet	  
er	  261.000	  kr.	  

Offentlig	  ejendomsværdi:	  1.600.000	  kr.	  

Der	  vil	  ikke	  være	  renoveringsudgifter	  i	  nærmeste	  fremtid.	  

Køkkenet	  er	  blevet	  renoveret	  i	  2016.	  

Leje	  af	  den	  kommunalt	  ejede	  Søhushal	  til	  indendørsaktiviteter	  kan	  fortsætte	  uanset	  om	  
klubben	  får	  fremtidig	  adresse	  i	  Stige	  eller	  Søhus.	  

	  

Faciliteter/geografi/logistik	  

Der	  er	  baner,	  omklædningsrum	  og	  parkeringsmuligheder	  nok	  både	  i	  Stige	  og	  i	  Søhus.	  Der	  
var	  plads	  til	  500	  medlemmer	  begge	  steder	  før	  i	  tiden.	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  
planlægning	  at	  få	  træningstider	  og	  kampprogrammer	  til	  at	  gå	  op.	  

Hvor	  bor	  klubbens	  medlemmer?	  	  

Seniorspillerne	  bor	  både	  i	  og	  langt	  uden	  for	  Søhus/Stige.	  	  

Ungdomsspillerne	  bor	  ligeligt	  fordelt	  i	  Stige,	  Søhus	  og	  Lumby.	  

I	  Søhus	  ligger	  klubhuset	  tæt	  på	  en	  stor	  skole	  samt	  lige	  ved	  siden	  af	  ungdomsklubben.	  
Søhus	  ligger	  desuden	  geografisk	  tættere	  på	  Næsby	  og	  trækker	  måske	  spillere	  derfra.	  

Baner:	  

I	  Søhus	  er	  der	  3	  baner	  +	  grus	  (der	  kan	  blive	  lavet	  til	  græs	  eller	  kunststof)	  

I	  Stige	  er	  der	  2	  baner	  +	  en	  vintergræsbane	  samt	  en	  mindre	  multibane	  

Udgifter	  til	  kridtning	  er	  den	  samme	  begge	  steder.	  

Der	  arbejdes	  desuden	  på	  en	  21	  x	  40	  m	  kunststofbane	  i	  Søhus	  –	  et	  projekt,	  hvis	  
foreløbige	  økonomi	  er	  bundet	  op	  på	  en	  placering	  i	  Søhus.	  
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Referat	  	  af	  debatmøde	  28.	  november	  2017	  

	  

25	  fremmødte	  +	  bestyrelsen	  +	  ordstyrer	  Gitte	  Andersen	  og	  repræsentant	  fra	  Odense	  
Kommune	  Bent	  Juhler	  

Formandens	  introduktion:	  

Klubben	  står	  over	  for	  udfordringer	  m	  bl.a.	  faldende	  medlemstal	  og	  det	  vil	  bestyrelsen	  
gerne	  være	  på	  forkant	  med.	  Mødet	  er	  til	  debat	  ikke	  til	  beslutninger.	  

Socialt	  sammenhold	  

Kommentarer	  fra	  deltagerne:	  

Mange	  har	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  vi	  har	  to	  spøgelsesklubber,	  når	  man	  kun	  er	  et	  sted	  af	  
gangen.	  

Flere	  mener,	  at	  det	  er	  oplagt	  at	  samle	  aktiviteterne	  et	  sted	  fremover.	  	  

Ungdom	  og	  senior	  er	  for	  opsplittet	  –	  der	  er	  ikke	  mange	  ungdomsspillere,	  der	  aner	  noget	  
om	  seniorholdene.	  

Omvendt	  mangler	  forældre	  på	  ungdomsholdene	  at	  bakke	  op	  om	  seniorarrangementer	  
som	  fx	  Familiedagen.	  Denne	  bør	  dog	  planlægges,	  så	  den	  ikke	  falder	  sammen	  med	  DBU-‐
stævner.	  

Der	  er	  ikke	  kommet	  den	  synergieffekt	  man	  havde	  håbet	  på	  dengang	  klubberne	  blev	  lagt	  
sammen	  –	  antallet	  er	  faldet	  fra	  ca.	  1000	  medlemmer	  i	  2009	  til	  ca.	  250	  medlemmer	  i	  
2016.	  

Der	  er	  stadig	  en	  god	  ungdomsbase,	  som	  man	  bør	  tage	  hånd	  om	  nu.	  

Det	  fungerer	  fint	  socialt	  med	  futsal.	  

Der	  er	  ikke	  pt	  nogen	  seniorspillere	  i	  en	  trænerrolle,	  som	  børnene	  kan	  se	  op	  til.	  

Der	  bliver	  spurgt	  til,	  hvorfor	  seniorspillerne	  forsvinder.	  Muligt	  svar:	  Der	  er	  for	  stort	  et	  
spring	  fra	  de	  yngste	  til	  de	  ældste	  seniorspillere;	  kontingentet	  er	  for	  højt.	  

Forslag:	  Lukkede	  hold	  –	  lavere	  kontingent	  for	  én	  ugt.	  træning	  

Vi	  mangler	  et	  pejlemærke	  vi	  kan	  styre	  mod,	  så	  vi	  kan	  få	  sammenholdet	  tilbage.	  

Seniorspillerne	  føler	  ikke,	  at	  de	  kender	  ungdomsspillerne.	  
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Overordnet	  under	  dette	  punkt:	  der	  er	  blandt	  de	  fremmødte	  stemning	  for	  at	  
sammenlægge	  klubbens	  aktiviteter	  et	  sted	  fremover.	  

	  

Økonomi	  

Formanden/kassereren:	  Det	  er	  ikke	  driften,	  vi	  kan	  spare	  voldsomt	  meget	  på	  –	  vi	  kan	  
således	  ikke	  bruge	  en	  besparelse	  til	  at	  sætte	  kontingentet	  ned.	  

Vi	  er	  ramt	  af	  en	  manglende	  sponsorformand	  og	  sponsorer,	  der	  trækker	  sig	  

Der	  er	  gæld	  i	  Søhus	  men	  renoveringsudgifter	  i	  Stige.	  

Der	  er	  potentielt	  flere	  købere	  til	  klubhuset	  i	  Stige;	  i	  Søhus	  er	  det	  sandsynligvis	  kun	  
skolen,	  der	  er	  mulig	  køber	  og	  ikke	  til	  en	  pris,	  der	  kan	  afvikle	  den	  gæld,	  der	  er	  i	  huset.	  

Der	  arbejdes	  på	  en	  kunststofbane	  i	  Søhus	  –	  et	  projekt,	  der	  ikke	  umiddlebart	  kan	  flyttes	  
til	  Stige.	  

Der	  kommer	  i	  2017	  et	  hul	  på	  ca.	  100.000	  kr.	  i	  indtægter,	  der	  ligger	  ud	  over	  kontingent	  og	  
tilskud	  fra	  kommunen.	  

Egenudgift	  på	  i	  alt	  35.000	  til	  de	  to	  klubhuse.	  

Vedtægterne	  skal	  ændres,	  hvis	  klubben	  kun	  skal	  være	  et	  sted	  fremover.	  	  

	  

Kommentarer	  fra	  deltagerne:	  

En	  nuværende	  sponsor	  kommenterer,	  at	  den	  situationen	  med	  de	  to	  klubhuse	  er	  
midlertidig	  og	  der	  bør	  ske	  noget	  –	  ellers	  dør	  klubben	  stille	  og	  roligt.	  Lad	  os	  nu	  få	  samlet	  
den	  klub.	  

Hvis	  folk	  gad	  at	  støtte	  og	  deltage	  i	  de	  aktiviteter,	  der	  bliver	  arrangeret,	  kunne	  vi	  sagtens	  
få	  penge	  ind.	  

Måske	  skulle	  trænerne	  også	  på	  banen	  med	  at	  hjælpe	  med	  at	  skaffe	  folk	  til	  at	  hjælpe.	  

Forslag:	  forældrene	  bliver	  fra	  starten	  bedt	  om	  at	  bidrage	  med	  
kørsel/dommerjob/kagebagning.	  

Træk	  en	  streg	  i	  sandet	  og	  få	  samlet	  klubben;	  ungdommen	  skal	  nok	  blive,	  da	  SS	  er	  en	  
breddeklub,	  ikke	  en	  eliteklub	  
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Forslag:	  Man	  kunne	  lave	  1-‐2	  årlige	  arbejdsdage	  og	  folk,	  der	  ikke	  gider,	  kan	  betale	  sig	  fra	  
det.	  

Man	  kunne	  sagtens	  forestille	  sig,	  at	  de	  mindste	  spillere	  lavede	  hold	  i	  Stige.	  

Kontingentet	  er	  ikke	  det	  vigtigste	  –	  det	  er	  det	  sociale,	  der	  trækker	  i	  SS.	  

	  

Ressourcer	  (arbejdskraft):	  

Formanden:	  Der	  er	  pt	  ikke	  nok	  frivillige	  hænder	  til	  de	  arbejdsopgaver,	  der	  er.	  

Kommentarer	  fra	  deltagerne:	  

Der,	  hvor	  det	  fungerer,	  er	  der,	  hvor	  folk	  har	  det	  sjovt	  socialt.	  

Det	  kunne	  afhjælpes	  ved	  at	  lægge	  klubberne	  sammen	  og	  samle	  kræfterne	  et	  sted	  –	  man	  
er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  gøre	  en	  indsats	  på	  det	  sted	  hvor	  man	  spiller.	  

Forslag:	  Man	  bør	  få	  forældrene	  til	  at	  lave	  de	  sociale	  arrangementer	  –	  fx	  de	  
fællesspisninger	  som	  U11	  laver.	  

	  

Geografi/logistik	  

Formanden:	  

Der	  er	  plads	  nok	  begge	  steder,	  hvis	  det	  hele	  samles	  et	  sted.	  Der	  var	  plads	  til	  500	  
medlemmer	  hvert	  sted	  før	  i	  tiden.	  	  

Seniorspillerne	  bor	  både	  i	  og	  uden	  for	  Søhus/Stige.	  

Ungdommen	  bor	  ligeligt	  fordelt	  i	  Stige,	  Søhus	  og	  Lumby.	  

I	  Søhus	  er	  der	  3	  baner	  +	  grus	  (der	  kunne	  blive	  til	  græs	  eller	  kunststof);	  i	  Stige	  er	  der	  2	  
baner	  +	  en	  vinterbane	  samt	  en	  mindre	  multibane.	  

Kommentarer	  fra	  deltagerne:	  

Flere	  mener,	  at	  det	  umiddelbart	  giver	  mest	  mening	  at	  være	  i	  Søhus	  fra	  et	  geografisk	  
synspunkt.	  

Hvad	  er	  det	  vi	  kan	  i	  Søhus?	  Futsal?	  Nærhed?	  Bredde?	  

Jens	  (træner	  U13)	  mener	  vi	  skal	  brande	  os	  som	  futsal-‐klub	  og	  eventliggøre	  det,	  og	  så	  
håbe	  på,	  at	  spillerne	  bliver,	  når	  vi	  går	  på	  græs	  om	  sommeren.	  
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Forslag:	  Futsalskole	  i	  efterårsferien.	  

Forslag:	  Man	  kan	  måske	  aftale	  at	  man	  spiller	  futsal	  i	  Stige,	  da	  hallen	  er	  mere	  velegnet	  
end	  Søhushallen.	  

Meld	  ud	  hvor	  kritisk	  det	  står	  til,	  så	  folk	  kan	  forstå,	  at	  det	  er	  det	  bedste	  for	  klubben.	  

Forslag:	  Åben	  op	  ud	  mod	  Otterupvejen,	  så	  folk	  kan	  se,	  at	  der	  ligger	  en	  klub.	  

En	  frivillighedskoordinator,	  der	  ikke	  behøver	  sidde	  i	  bestyrelsen.	  

Der	  er	  bred	  enighed	  om,	  at	  bestyrelsen	  bør	  få	  det	  sat	  til	  afstemning;	  oplist	  alt	  ang.	  
økonomi	  og	  faciliteter,	  så	  folk	  kan	  forholde	  sig	  til	  det.	  Vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  få	  taget	  en	  
beslutning	  og	  ikke	  bare	  skubbe	  den	  ud	  i	  fremtiden.	  

	  

Bent	  Juhler,	  Odense	  Kommune:	  Spændende	  at	  høre	  folks	  holdninger	  og	  de	  mange	  gode	  
ideer.	  I	  bør	  overveje	  hvad	  der	  er	  kulturen	  i	  netop	  denne	  klub.	  Hvad	  vil	  I	  med	  klubben?	  
Kan	  de	  fremmødte	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  bestyrelsen	  med	  nogle	  af	  de	  mest	  
presserende	  opgaver?	  

Kommunen	  kan	  hjælpe	  med	  vejledning	  og	  lovgivning	  men	  ikke	  med	  selve	  processen.	  

Banerne/klubhuset	  kunne	  blive	  overtaget	  af	  en	  klub	  udefra/div.	  popup-‐klubber	  -‐	  der	  er	  
banemangel	  i	  Odense.	  


