
       
REFERAT – GENERALFORSAMLINGEN D. 26-01-2023 KL. 19.00 

 

Fremmødt: fra bestyrelsen: 

Kim H. Andersen, Roland Jepsen, Randi Truelsen, Karsten Svensen, Mike Reinecker, Steen 

Ryborg, Kim Esbjerg. 

Fra klubben: 32 personer 

 

Dagsorden jævnfør vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning. Det reviderede regnskab for 2022. 

4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen ønsker ikke at være moderklub i FC 

Sønderborg fra efterårssæsonen 2023 (01.08.2023). Det skyldes ny struktur nævnt FC 

Sønderborg 2.0. 

5. Valg til bestyrelsen: 

Valg af formand Kim H. Andersen. Kim Andersen er villig til genvalg. 

Valg af seniorformand Karsten Svensen. Karsten Svensen er villig til genvalg. 

Valg af sponsorformand. Kamil Ergin stiller op til valg. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Steen Ryborg er villig til genvalg. 

Valg til bestyrelsen. Mike Reinecker stiller op til valg. 

Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen. Hamza Sahin stiller op til valg. 

Kim Esbjerg har valgt at træde ud af bestyrelsen. Han vil stadig hjælpe til med blandt 

andet booking af klubhuset m.m. 

6. Valg af 2 revisorer: Brian Stamp er villig til genvalg. 

Valg af revisorsuppleant: Jørgen Jørgensen er villig til genvalg. 

7. Eventuelt: 

 

Formand Kim Andersen bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

 



Ad 1: 

Jørgen Jørgensen blev valgt som dirigent og Randi Truelsen som referent. 

Indkaldelse til generalforsamling er varslet jævnfør vedtægterne. 

 

Ad 2: 

Formand Kim Andersen årsberetning 2022: 

Året 2022 har været helt forrygende for klubben. Vores medlemstal er kun gået en vej opad, 

hvor vi i dag er på over 500 medlemmer. Det er selvfølgelig også en udfordring vedr. vores 

anlæg, men vi får det til at hænge sammen ved at hjælpe hinanden i hverdagen. 

Børneklub. 

Det var også året hvor vi blev udnævnt til DBU børneklub. Det er vi stolte af, det indebærer 

også at vi skal være flere til at træne vores medlemmer nemlig 1 træner pr. 8 spillere. 

Klubben har været gode til at få gang i ungetrænere som hjælper til. Vi har ca. 12-15 

ungetrænere i dag. 

Ungdom. 

På ungdom siden er vi godt med. Vi har hold helt fra U6 til U17. Stor fremgang af 

medlemmer. Specielt rigtig mange piger er kommet til. 

Q Sønderborg 

Vores holdsamarbejde med Dybbøl i Q regi går godt. Vi har JS og S2 damer og U16 på 

ungdomssiden. 

Senior. 

Forårssæsonen bød på hele 4 oprykninger i vores senior afd. 3 på herrer siden og vores Q 

damer til JS-serien. 1 hold herre forsatte i efteråret og rykkede igen op og skal nu spille i 

serie 1. 2 og 3 senior herrer må dog retur efter efterårets kampe og skal spille i S3 og S5. 

Klub. 

Det jeg generelt hører, er at vi er en god positiv breddeklub, hvor vi sætte kammeratskab og 

det sociale højt. Her er plads til alle og her kommer vores nye store terrasse alle medlemmer 

til gode. Bestyrelsen besluttede på første bestyrelsesmødet, at klubben skulle have en 

terrasse. Terrassen bliver flittigt brugt af alle årgange. Bliv endelig ved med det. 

 

 



Økonomi. 

Vores økonomi ser forsat rigtigt god. Klubben har stadig lidt at gøre med og det er 

selvfølgelig godt hjulpet af vores fremgang af medlemmer, som giver kontingent penge til 

klubben, Sønderborg ordningen, samt den store opbakning fra vores sponsorer. I dag har 

klubben ca. 30-35 sponsorer som bakker os op. Det ser I mere om lidt, når Randi 

gennemgår det. 

 

Hænder. 

Sidste år talte Bent Lund om flere hænder til klubben og det er vi heldigvis lykkedes godt 

med. På sidste generalforsamling fik vi 2 nye medlemmer i bestyrelsen. Håbet er at 

involvere endnu flere personer til forskellige opgaver. Det går måske ikke så hurtigt, som vi 

kunne ønske os. Det er nok også lidt vores egen skyld, ved ikke at uddelegere flere opgaver, 

men vi er på rette vej. I klubbens ungdomsudvalg sidder der i dag 4 personer, som er i gang 

med at dele opgaverne. På senior siden arbejdes der ligeledes med at fordele opgaverne.  

Fest. 

Året sluttede af med en træner- lederfest her i klubben. 50 personer deltog i denne fest. Det 

er en belønning og TAK for det store arbejde alle trænere, ledere og andre frivillige lægger i 

klubben hver eneste dag året rundt.  

Fremtiden: 

Klubben har stadig brug for flere, som kan hjælpe til med træning på årgangene og 

selvfølgelig også ved de forskellige arrangementer.  

Her i 2023 vil vi arbejde på en sponsordag d.13/5 hvor alle sponsorer vil blive inviteret herop 

og skal forkæles med lidt til ganen.  

Allerede nu i 2023 kan vi byde ca. 25-30 nye sponsorer velkommen til. Det skyldes et nyt set 

up på vores herresenior side. Her har hele afdelingen været i gang med at finde sponsorer. 

Provenuet skal bruges på spillersæt, tasker og et træningssæt, Stor TAK til alle for denne 

indsats.  

Vi arbejder også på en FREMAD dag d.10/6, hvor vi igen vil genskabe en dag. Der vil være 

forskellige aktiviteter på BYGMA PARK med forskellige kampe i ungdom og med vores 1 

seniorherre hold og 1. Sønderborg Q damerne om eftermiddagen. 

Vi vil også på sigt gerne have vores egen kunstbane her på Kærvej, hvor vi kan tilbyde 

træning til vores medlemmer hele året i stedet for at vi skal spredes i hele byen. Bestyrelsen 

er i dialog med nogle politikere fra kommunen, som måske kan være med til at trykke på de 

rigtige knapper. Her håber vi på deres opbakning, inden vi går i gang med fondsøgning og 



andre gode tiltag. Vi ved også, at sådan et projekt vil tage tid, men vi vil gerne prøve at se 

om det ikke kan lykkes på et tidspunkt. 

Jeg vil her til sidst gerne takke alle i bestyrelsen, trænere, ledere, frivillige, sponsorer, Kultur 

i Syd, Sønderborg Kommune og ikke mindst alle vores medlemmer samt forældre for den 

store opbakning vi får til vores klub. 

Det bliver et spændene år vi går i møde, og med det, tak for ordet       

 

Ad 3: 

Kasserer:   Randi fremlægger regnskabet 2022:  

Regnskabstal: Kontingent indtægter i 2022 kr. 433.578 

  Sønderborg ordning 2021 kr. 140.300 

  Sponsor indtægter mm kr.  247.829 

  I alt – 2022   kr. 821.707 

  Udgifter i alt - 2022  kr. 914.047 

  Underskud i klubben 2022 kr. -92.340 

Resultat skyldes den ny anlagte terrasse mm som kostede kr. 138.974 

Budget 2023:  

Kasserer: Randi fremlægger budgettet 2023 – med et forventet 0 kr. resultat  

 

Ad 4: 

Indkomne Forslag: 

Bestyrelsen ønsker at udtræde som moderklub af overbygningen FC Sønderborg. 

Afstemningen gav følgende resultat. 38 personer ønsker udtrædelse af overbygningen og 1 

person er imod.  

Forslaget er hermed vedtaget. Sønderborg Fremad udtræder af FC Sønderborg med 

virkning fra efterårssæsonen 2023. 

Besked skal sendes til DBU Jylland senest den 1. marts 2023. 

 

 



 

Ad 5: 

Valg til bestyrelsen:  

Formandsposten:   Genvalgt:   Kim H. Andersen 

Seniorformand:  Genvalgt:   Karsten Svensen 

Sponsorformand:  NY er valgt  Kamil Ergin 

Materialehjælpe/klubmand:   Udtrådt:   Kim Esbjerg 

Klubmand/hjælper:   Genvalgt:  Steen Ryborg 

Suppleanter:  Genvalgt  Hamza Sahin 

   NY er valgt  Sebastian Nielsen 

Revisorer   Genvalgt:   Brian Stamp     

Ny valgt  Morten E. Jørgensen  

Revisorsuppleant  Genvalgt  Jørgen Jørgensen  

 

STOR TAK til alle i Sønderborg Fremad.  

 

Til sidst tak for god ro og ordren og vi håber på flere hænder til at hjælpe med klubbens 

aktiviteter. 

Vi ser frem til at alle i Sønderborg Fremad får et godt 2023.  

Mvh. Bestyrelsen 


