
GENERALFORSAMLING GIF 2019 - BERETNING 

Endnu engang velkommen til alle fremmødte ved årets generalforsamling i Glamsbjerg 
Idrætsforening. 
 
Jeg skal hermed redegøre for årets aktiviteter og begivenheder i klubben. 
 
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2019. På mødet 
konstituerede vi os formelt med  
 

 Undertegnede som formand 
 Jacob Møller som næstformand og aktivitetsformand  
 Allan Høvighoff som ungdomsformand 
 Lone Jacobsen som kasserer og  
 Susanne Nielsen og Tobias Holm som menige medlemmer med udvalgte opgaver omkring 

dommer og seniorafdelingen 
 Repræsentant for Team Glamsbjerg blev Preben Skøtt 

 
Bestyrelsen har i 2019 afholdt 9 bestyrelsesmøder, 2 ungdomstrænermøder og 2 seniortrænermøder. 
 
Økonomi og aktiviteter 
I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at vi ikke bruger pengene før de er tjent. På hvert 
bestyrelsesmøde har vi et punkt, der hedder budgetopfølgning, så vi hele tiden kan følge udviklingen i 
forhold til vores budget. Vi har formået et holde vores udgifter samlet set tæt på status q og samtidig 
øget indtægterne, primært som følge af øget kontingentindtægter, salg i klubhuset og kommunalt 
tilskud. Årets resultat viser et overskud på 50 t.kr. En ny post i regnskabet er honorar til bestyrelsen, 
der er fordelt med 10 t.kr. til kassereren og 5 t.kr. til formanden. Et honorar vi har udbetalt som følge 
af de ekstra opgaver, der har været i forbindelse med overtagelse af egen drift af klubhuset, 
rengøring, kridtning og tøjvask. Opgaver som bl.a. indkøb, koordinering, kørsel og tilsyn. Honoraret 
tages op til drøftelse hvert år inden regnskabsårets afslutning. De enkelte poster gennemgås under 
fremlæggelse af regnskab. 
 
Aktiviteter 
Udover bestyrelses, ungdoms- og seniormøder, har vi deltaget i og afviklet en del andre 
arrangementer, som jeg nu vil redegøre for. 
 
Vores Forårsfest, der oprindeligt var planlagt til den 10. marts i 2018, men som vi udsatte pga. for få 
solgte billetter, blev afviklet den 5. oktober 2019. Temaet var Hawaii og rigtig mange var mødt 
udklædte op og i højt festhumør. Vi fik efterfølgende stor ros for arrangementet, men desværre med 
alt for få solgte billetter til at det kunne løbe rundt. Det vil vi senere se i regnskabet. 
 
I starten af sæsonen kunne vi markere et flot jubilæum i klubbens historie. Kim Hansen, 1. holds 
spiller og assisterende træner, debuterede for 25 år siden på det bedste hold i klubben.  Vores 
seniorformand udtalte bl.a. i den forbindelse; ”En præstation der i disse tider, med en konstant 
flakken rundt af spillere imellem klubber, er ret utrolig. Bedriften bringer Kim i samme liga som Paolo 
Maldini, Franco Baresi og Lars Høgh. I hvert fald hvad angår længden af karrieren. Kim debuterede 
som 17-årig i en kamp imod Skamby, som GIF vandt 1-0 på et mål af Jens Banke. Træneren dengang 
var Poul Andersen, der blot er en af 13 trænere Kim har slidt op på 25 år. Imponerende 650 kampe er 
det blevet til på 1. holdet – altid iført trøje nummer 6. Jubilæet blev markeret lørdag den 6. april i 
forbindelse med hjemmekampen mod KRFK. 
 
Både vores seniorafdeling og vores ungdomsafdeling har i 2019 været på tur med tilskud fra klubben. 
I februar måned var 35 seniorer, ledere og trænere fra vores seniorafdeling på træningslejr i 
Skjærbæk Feriecenter. Centeret har nogle helt fantastiske faciliteter i form af kunstbaner, 
svømmehal, idrætshal, fitness m.m. og er en ideel ramme om en træningslejr. Det blev en tur med 
både træning, kampe og socialt samvær.  
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Og hele vores ungdomsafdeling var samlet i Søndersø i starten af august, til Super Brugs Cup. En helt 
igennem forrygende weekend hvor vi stillede med 80 deltagere og der var konstant gule trøjer at se - 
store og små hyggede på kryds og tværs og der var flot opbakning holdene imellem. Soundbokse og 
trommer var et hyggeligt element og sørgede for underholdningen. Sportsligt var det også en succes 
med flere finalepladser og pokaler med hjem på hylden.   
 
Lige inden fodboldferien for alvor indfandt sig, fik vi afholdt vores traditionsrige afslutningsfester i 
både ungdom og seniorafdelingen.  
 
Seniorafslutningen foregik på Restaurant Hjørnet i juni måned med ca. 60 deltagere. Primært fra 
vores 3 seniorhold, suppleret med bestyrelse, trænere og ledere. Det er ingen hemmelighed, at vi 
godt kunne have ønsket os en større tilslutning fra vores ældste seniorer, men en super hyggelig 
aften med højt humør. Årets GIF’er blev Kenneth Andersen, for en stor og dedikeret indsats i vores 
klub og med vores 3. hold. 
 
Ungdomsafslutningen holdes altid fredag i fodboldskoleugen, i uge 27. I et pragtfuldt vejr og med ca. 
250 deltagere, fik vi overrakt gaver til trænerne, uddelt pokaler til ”årets spillere” og taget endeligt 
afsked med Frank og Marianne i klubhuset. Efter at alt det formelle var overstået, hyggede vi med 
grillkoteletter, pølser og salatbar i en afslappet fredags-ferie-stemning. 
 
I uge 27 afholdt vi endnu engang vores egen fodboldskole i GIF. Også i år kunne vi tænde de røde 
lygter og melde udsolgt før start. I alt 116 deltagere i alderen fra 6-16 år, primært fra Glamsbjerg 
men også fra de nærliggende byer som Brylle, Ebberup, Verninge, Haarby og Assens. Vi kan være 
stolte af en flot tilrettelagt uge, med gode og kompetente trænere og en velfungerende og sund 
forplejning. Tak til de frivillige, både trænere og hjælpere i klubhuset og specielt en stor tak til Jacob 
Møller, som ydede en stor indsats både op til, og under afviklingen af Fodboldskolen. 
 
I december genoptog vi vores traditionsrige stævne ”Glamsbjerg Cup”, der blev afviklet i hallen over 
to dage. Lørdag med ungdomsrækker og søndag med seniorrækker. Et rigtig godt stævne, som vi fik 
stor ros for og som vi helt sikkert vil gentage i 2020. 
 
Af andre aktiviteter, som vi har deltaget i, kan jeg nævne; 

• opstillet telte i forbindelse med Luftballonens årlige sommerlejr,  
• sat flagstænger op på flagdagene i byen, 
• deltaget i Børnenes Dag i september, 
• arbejdet ved et e-sport arrangement i Fredericia, 
• solgt OK-kort ved den nye vaskehal og 
• solgt juletræer i dalen. 

 
Dommere 
Opgaven med at få dommere til vores ungdomskampe, er stadig ikke nogen nem opgave. Vi er også i 
2019 blevet udfordret i mangel på dommere. Og det er desværre et generelt problem både i 
klubberne og i DBUFYN. Vi har både i 2018 og i 2019 bestilt dommere udefra til vores 11M kampe. En 
dyrere løsning end egne dommere, men det er simpelthen en nødvendighed. Det glæder mig, at DBU 
netop har gjort det både billigere og hurtigere at blive fodbolddommer. Ellers ville vi alle stå med et 
alvorligt problem i nær fremtid, da en stor del af dommerbestanden nærmer sig sin udløbsdato. 
 
Medlemmer 
Vores netto medlemstal steg igen i 2019 og rundede flere end 260 medlemmer. Det største antal i 
mands minde – ja måske i hele klubbens historie. Vi har primært oplevet en flot tilgang i 
ungdomsafdelingen, der nu består af 153 medlemmer, mens den samlede seniorafdeling består af 
108 medlemmer. En dejlig udvikling som vi håber at kunne fastholde, men som samtidig også sætter 
nogle øgede krav til vores rammer, som vi forsøger at planlægge os ud af. 
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Sportsligt 
Alle vores ungdomshold har trænet på banerne i dalen, mens vores senior i efteråret begyndte at 
træne på banerne ved skolen, men med omklædning i dalen. Det har stor betydning for det sociale 
miljø i klubben, at man færdes i de samme omgivelser nær baner og klubhus.  
 
I vinterhalvåret har vi fortsat stor glæde af kunstbanen ved Idrætsefterskolen. En facilitet som vi er 
glade for at kunne tilbyde vores spillere i klubben. Indendørstræningen er primært foregået i 
Glamsbjerg Fritidscenter, men det kniber desværre med at få tider til alle hold indenfor en rimelig 
tidsgrænse. Derfor har to hold i vinterhalvåret trænet i hallen ved Glamsdalens Idrætsefterskole. 
  
Vi har i året haft hold i næsten samtlige drengerækker i ungdomsårgangene fra de yngste 6-7 årige, 
til de ældste i U16 rækken. På pigesiden har vi haft et pige U13 og et pige U16 hold, der efter 
sommerferien rykkede op i hhv. U14 og dame senior rækken. Det glæder mig, at vi i august startede 
endnu en årgang piger op, nemlig U10-U11 piger og dermed er vi så småt ved at få en større 
pige/dameafdeling stablet på benene. 
 
Vores U16 drenge har igennem hele efteråret være suveræne, og rykkede op i U16 Liga 2 rækken. En 
historisk flot præstation, som bliver spændende at følge her i foråret. Puljen byder på ture til både 
Bredballe, Horsens, Aabenraa. Første kamp spilles allerede på lørdag, den 29/2. 
 
På Herre seniorsiden, har vi har vi i 2019 haft 3 seniorhold i hhv. serie 1, 2 og 3, 1 OB70, 1 Super 
Masters og 1 Hyggehold. Vores herre serie 1 og 2 er gået til vinterpause på hhv. 1. og 2. pladsen, 
mens vores hold 3, skal spille serie 4 heri foråret. 
 
Team Glamsbjerg 
Klubben er fortsat begunstiget af stor opbakning fra vores sponsorer, hvoraf langt de fleste kommer 
fra lokalområdet. En opbakning vi sætter rigtig stor pris på. Kontakten til vores sponsorer varetages 
af Team Glamsbjerg, der er klubbens erhvervspanel og som udelukkende har til formål at skaffe 
midler til GIFs sportslige aktiviteter. De har i år været ude ved omkring 80 potentielle virksomheder 
og institutioner, primært i Glamsbjerg området, hvilket har resulteret i 52 sponsoraftaler i 2019.  
 
Sponsorindtægterne er i 2019 blevet brugt til nyt spillertøj til HS1, Masters, U15, U11 og U12, 
supplerende tøj til U13 og U16, tøj til fodboldskolen, trænertøj, trænerjakker, præmier til Glamsbjerg 
Cup, 70 nye bolde, målmandshandsker, lægetasker og taktiktavler. Endvidere har vi købt 7 bander til 
nye sponsorer. Totalt for over 130 t.kr. 
 
 
Vores klub 
Traditionen med mange og trofaste tilskuere er fortsat i 2019. Både til vores ungdoms- og til vores 
seniorkampe nyder vi stor opbakning fra forældre, venner og spillere. Det har virkelig stor betydning 
både for spillerne på banen, men også for vores klubhus. 
  
Vores rammer i GIF er fantastiske – det mærker vi især, når der kommer gæster udefra. Man bliver 
budt velkommen i klubhuset, vores baner står flot og velplejet og dannebrog vejrer i vinden. Det ser 
man faktisk ikke alle steder og vi skal huske, at sætte pris på det. 
 
Ved sommerferien valgte Frank og Marianne at stoppe i klubhuset efter mange gode år. Da vi ikke 
kunne finde en ny forpagter, var den eneste løsning at overtage driften selv. Og ikke kun driften af 
klubhuset, men også opkridtning af baner, rengøring og tøjvask var nye opgaver vi skulle finde en 
løsning på. Takket være et korps af frivillige voksne med tilknytning til klubben fik vi etableret Team 
Klubhus, der har taget vagterne ved kampe og seniortræningerne. En løsning som vi er meget glade 
for og som faktisk har bidraget flot til vores regnskab, som I vil se senere. Opgaverne med rengøring, 
tøjvask og kridtning har vi også fået løst, bl.a. ved betalt arbejdskraft. 
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I slutningen af 2019 startede vi projekt renovering af klubhus. Et arbejde der er pågået hen over 
vinteren, og som vi snart kan sætte et punktum for. Projektet er gennemført via tilskud fra Fonden 
for Fynske Bank på 60 tkr., kommunalt tilskud på 30 tkr. Og et tilskud på 55 tkr. Fra DGI og DIFs 
foreningspulje. Renoveringen har betydet, at vi har fået nye og lækre faciliteter til glæde for alle i og 
omkring klubben. 
 
I slutningen af november fik vi brev fra kommunen om ændret vintertjeneste, der betyder, at 
Glamsbjerg Idrætsforening fremover har pligt til vedligehold, herunder snerydning og saltning af 
fortovet ud for matr.nr. 31 og 8g. En opgave vi har svært ved at påtage os. Vi valgte derfor i 
bestyrelsen, at overdrage de to matrikelnumre til Assens Kommune. Vi har endnu ikke fået svar på 
denne ansøgning, der skal op på et byrådsmøde. 
 
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til vores ungdomstrænerne, seniortrænerne, trænerne ved 
fodboldskolen, hjælperne ved vores mange aktiviteter, holdledere, dommere, tilskuere og forældre for 
en god sæson og jeres opbakning omkring klubben. Også tak til Team Glamsbjerg for det store 
stykke arbejde, der gøres til gavn for GIF.  
 
Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i 
det forløbne år og en stor tak for jeres store frivillige indsats for klubben gennem året. 
 
Tak 
 
Helle Lassen 
Formand 
 
Februar 2020 


