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I 2019 mistede GB deres sidste to æresmedlemmer. I maj afgik en af
klubbens mangeårige formænd, Børge Hansen ved døden og i januar
sagde vi farvel til Sven Åge Janum. To mennesker som vi alle skylder en
stor tak for deres store arbejde for klubben op gennem 60’erne, 70’erne
og begyndelsen af 80’erne. De spillede selv i deres unge dage, men det
var som træner, ledere og formænd at de gjorde en usædvanlig stor
indsats i mange, mange år. Uanset om man var enige med dem i deres
syn på fodbold, så var de begge to nogle ordentlige mennesker, som
ikke gjorde noget for egen vindings skyld, men udelukkende for de
mange børn og voksne, der spillede fodbold i GB. Forsamlingen bedes
rejse sig, så vi sammen kan ære deres minde.
Ære være Børge Hansen og Svend Åge Janums minde. Tak

Selvfølgelig skal en beretning kigge tilbage på året der er gået, og med det som
udgangspunkt tage fat på de områder der skal holdes fast i , for det glemmer man
tit. Men jeg håber virkelig også, at min beretning giver jer inspiration og ideer til at
forbedre/ ændre de områder, hvor vi ikke klarede os godt nok i 2018.
Og det både på det sportslige såvel som det økonomiske område .
Jeg vælger at starte med det der gik dårligst, og det var økonomien. Vi kommer igen
ud med et utilfredsstillende driftsresultat, men i forhold til sidste år er underskuddet
halveret, og da nogle af udgifterne i 2018 ikke kommer igen i 2019, forventer vi at
komme ud af 2019 med et lille overskud. Men det kræver at alle er med til at passe
på vores materialer – også boldene – så vi kan spare på den udgift. Vores største
udfordring er stadig at få flere hold tilbage til Sønderjyllands cuppen, for med 15 –
20 hold mere, vil overskuddet komme op på det niveau vi tidligere har haft. Så gå ud
og reklamer for cuppen, henvis til invitationen, som ligger på GB’s hjemmeside. For

hvert nyt hold vi får med er lig med større overskud, da grundudgifterne er de
samme.
Et andet område hvor vi hænger lidt er tøjsponsorer. Det er stadig ikke lykkes for os
at finde en sponsor til vores to seniorhold. Vores ungdomshold er gode til selv at
finde tøjsponsorer, men hvis vi kunne finde nogle mennesker som ikke lavede andet
end at finde nogle sponsorer til tøj, skilte, udskiftningsbokse og bolde, vil det hele se
lysere og bedre ud.
I 2019 er der også en mulighed for klubben at få en ekstra indtjening hvis vi kan stille
med hjælpere til Bon Jovi koncerten d. 11. juni i Sønderborg, og der udbydes opgaver
af enhver slags. Alle opgaver kræver dog, at man kan hjælpe det meste af tirsdagen,
medens andre ligger i pinsen (9.-11. juni), og for hver time I arbejder får GB nogle
penge, og den indtjening kommer dig til gode, bla. gennem de lave kontingenter, vi
så kan opretholde.
Bestyrelsen har brugt megen tid på at få helt styr på medlemslisterne og komme
skyldig kontingent til livs eller afskrive den skyldige kontingent vi ikke så realistisk at
få hjem, så nu er det helt på plads. Det fænomen vil p.g.a. indførelsen af spillerpas
være en saga blot. Spillerpassene har også gjort, at vi nu har et nøjagtigt overblik
over vores aktive spillere, og da kontingentopkrævningen nu kører automatisk via
DBU, Jyllands økonomisystem, vil vi i fremtiden undgå diskussioner med spillere og
forældre om de skylder kontingent eller ej. Det kommer til at betyde en stor lettelse
for kassereren.
2018 var året hvor vi fik fuld råderet over 1. sal i klubhuset, så det nu er os der låner
det ud. Og vi har også fået lov til at låne 1. salen ud til medlemmers private fester
såsom barnedåb, børnefødselsdage, konfirmationer, runde fødselsdage o.lign. mod
et mindre beløb. De penge vi tjener på den måde bruger vi så til evt. forbedringer,
men i øjeblikket udelukkende til rengøring, da vi til gengæld for brugsretten selv skal
stå for rengøring af hele 1. sal. Rengøring af omklædningsrummene er stadig
overladt til kommunens serviceenhed, og det er godt, for det ville være en alt for stor
opgave for bestyrelsen. Men uanset- så pas på alle vores rum og faciliteter, og
behandl dem ordentligt.
Det er lykkedes for Pia at få gang i kiosksalget, og det udelukkende via en
kæmpeindsats specielt i forbindelse med seniorernes hjemmekampe, hvor hun har
fået god hjælp af Marco og 2 x Bo, men også via de madaftener hun har stablet på
benene for seniorerne. En indsats der ikke kun betyder penge i kassen, men også gør

det sjovere at komme til kamp på Årsbjerg, også selvom kvaliteten i efteråret var lidt
for svingende.
I det hele taget har de nye bestyrelsesmedlemmer: Mette, Pia, Bo Franson og
Malene været et stort plus for arbejdet i bestyrelsen og dermed også for klubben, så
det viser nok engang, at det er vigtigt at få gode og arbejdsomme personer i en
bestyrelse. De 4 sammen med de 5 ” gamle” har været et godt miks, og jeg forventer
også, at de nye vi forhåbentlig får valgt ind i dag, er villige til at bidrage på samme
positive vis.
Rent sportsligt blev 2018 et godt år.
I foråret kunne vi mønstre hold i alle børneårgange, og bortset fra de to ældste
årgange ved drengene kunne vi også stille hold i alle ungdomsårgangene. Efter
sommerferien blev vi dog nødt til at slå et par årgang sammen, og hos de ældste
bliver det nok mere reglen end undtagelsen i fremtiden.
I foråret var vores serie 3 hold med helt fremme indtil de sidste par spillerunder.
Mange skader og afbud i efteråret gjorde at muligheden for oprykning i efteråret
forsvandt 2/3 inde i sæsonen. Her tog 2. holdet så over, og var kun 1 mål fra en
oprykning ,da sæsonen sluttede.
Turneringen er ændret for serie 5’s vedkommende fra den kommende sæson, så nu
bliver de bedste placeret i en vinderturnering, hvor de udelukkende spiller om
oprykning, medens de dårligste placerede spiller om at undgå nedrykning. Lidt i stil
med slutspillet i Superligaen, uden at vi dog skal sammenligne.
Med den spillertilgang der p.t. ser ud til at være, bør begge hold tale med om
oprykning hele vejen, ret beset bør begge hold rykke op, hvis spillerne og trænerne
vel og mærke yder deres bedste hver gang.
Vores old- boys resultater gik det efter det kæmpestore pokalnederlag i Silkeborg
kun en vej – nedad. Så holdet endte midt i rækken, hvor holdet de sidste mange år
ellers har været med i toppen. Men det er nok alderen der trykker. Hos+ 40 ændrede
vi holdet til 7 – mands i efteråret, da der ikke var spillere nok til at stille et 11mands, og det er de faktisk blevet glade for, da først de begyndte at vænne sig til
det.
Vores nystartede seniordameafdeling fik en forrygende start. Der kom mange
spillere som stort set alle har spillet bold i mange år, og holdet gik fra den ene sejr til
den anden, og da turneringen var forbi, havde holdet vundet samtlige deres kampe,

og skulle derfor spille om regionsmesterskabet. Det blev afholdt hos os og efter 3
sejre og en uafgjort var regionsmesterskabet i hus. Det samme lykkedes for vores U –
18 piger, men der var dog så få hold med i turneringen, at de qua deres puljesejr
samtidig blev regionsmestre, og derfor desværre ikke fik mulighed for at spille om
det
Vores U – 13 drenge og u – 13 piger kvalificerede sig også til regionsmesterskaberne,
og her gik drengen også ubesejrede igennem finalestævnet og blev derfor mestre,
medens pigerne desværre ikke gik hele vejen.
Vores U 14/ 15 piger som spiller 11- mands, vandt deres forårskreds og rykkede
dermed op i Liga 2 , samt fik muligheden for at spille om det jydske mesterskab. De
kom til finalen, hvor de efter en meget spændende kamp desværre tabte med 1- 0.
Grundet deres oprykning til Liga 2, som er den næstbedste række, fik de megen og
god modstand i efteråret, da de udelukkende mødte de bedste piger fra store
pigeklubber i Jylland og på Fyn, og da efteråret var ovre manglede de 1 sølle point i
at blive i liga 2. De spillere er stadig med i Ekstra bladets store fodboldturnering,
hvor de den 28. marts spiller ¼ finale i Gråsten mod Søhusskolen fra Odense
Vores U-15 drenge har en meget harmonisk og dygtig trup, som udvikler sig hele
tiden. Sidste kamp i efteråret spillede de i Haderslev om oprykning til Liga 2, men det
var for stor en mundfuld. Den trup afleverer p.t. 4 spillere til FC Sønderborg, og lige
her betyder det ikke så meget for vores muligheder for at stille hold, men andre
steder gør det lidt ondt.
Om de så udvikler sig meget mere i FC Sønderborg kan man altid diskutere, for nogle
af dem der tager til FCS har i vores øjne ikke det der skal til.
Vores yngste ungdomshold er lidt udfordret på antallet, og her mærker vi tydeligt de
små årgange samt konkurrencen fra andre sportsgrene og naboklubber.
Specielt U12, 13 og 14 er pressede.
I U 16 har vi stadig et samarbejde med Broager, og det fortsætter, da ingen af de to
klubber selv ville kunne mønstre et U – 16 hold.
De alleryngste har vi derimod godt fat i. Vi har, sammen med trænerne, derfor
besluttet at årgangsdele gruppen, som var steget til 45 spillere, samt skille pigerne
ud for sig selv. Det sidste gør vi for at få flere piger til at spille fodbold. Vi gjorde det

samme ved vores nuværende U9 / U 10 piger for 2 år siden, og det har resulteret i
flere spillere.
Pigeholdene bliver også bedre og bedre, men her har specielt U 12 pigerne oplevet
konkurrence fra springgymnastik, så her arbejder vi på et samarbejde med Broager.
Samarbejde har vi også omkring U 15/16 pigerne, men det skyldes en henvendelse
fra Bov, som stod med 5-6 spillere i de årgange. Det fungerer og i øjeblikket træner
de om onsdagen på kunstgræsbanen i Kruså.
Så generelt er vores medlemstal ikke faldet ret meget, og slet ikke i forhold til aktive
spillere, men fordelingen af spillere er ikke optimal, og derfor er vi udfordret nogle
steder.
Der er lavet mange undersøgelser om, hvilke faktorer der får drenge og piger til at
spille fodbold, og til at stoppe, og her spiller trænerne en stor rolle. Derfor er det
også glædeligt, at vi har rigtig mange gode trænere, og at vi begynder at få
uopfordrede henvendelser om at blive ungdomstræner.
Vi skal så sørge for at uddanne dem ved at få dem sendt på kurser og til
inspirationsaftener, ligesom vi skal blive bedre til at holde fast i Den blå tråd. I nogle
år er vi nok gået lidt for meget på kompromis med det værdisæt, og enkelte steder
har det haft for store medlemsmæssige konsekvenser.
Det skal vi diskutere med ungdomstrænerne på mandag, og jeg ser ingen problemer
på det område med vores kommende trænertrup.
Forældreopbakning er et evigt tilbagevendende diskussionsemne, og det har det
også været på bestyrelsesmøderne i 2018. For at få et bedre kendskab til forældrene
hos specielt de yngste spillere inviterede vi til et forældre/ barn arrangement en
fredag i maj, hvor vi ville lave forskellige aktiviteter medforældre og børn., og så
slutte af med en grillpølse samt øl og vand. P.g.a. for få tilmeldte blev det aflyst og vi
prøvede så igen i slutningen af august, men desværre med samme resultat.
Så prøvede vi at udlevere et postkort i forbindelse med vores afslutning for de yngste
i oktober i Ahlmannshallen. Et postkort med nogle oplysninger om klubben samt små
opgaver som de kunne hjælpe os med. Meningen var, at forældrene skulle aflevere
kortet inden de gik hjem den fredag. Der blev afleveret to kort.
Nu prøver vi så i opstarten af træningen 2019 at afholde forældremøder for de
forskellige årgange i forbindelse med børnenes træning, for på den måde at få

forældrene i tale. Så må vi håbe, de dukker op til den slags korte uforpligtende
møder. Men har i nogle gode ideer til hvordan vi får forældrene til at interessere sig
for lidt mere end deres eget barns fodboldspil, så lad os høre. Det er vigtigt for en
klub at vi har en vis kontakt med forældrene, og i forbindelse med bl.a.
Sønderjyllands cup er det nødvendigt med nyt ”hjælperblod”.
I efteråret 2018 startede vi med noget vi kalder ”Stjernetræning” for piger. Går i sin
enkelthed ud på, at vi tilbød alle pigespillere mellem 9 og 13 år at de kunne komme
til 45 minutters ren tekniktræning 6 torsdage i efteråret. Vi var 4 trænere, så vi
kunne træne dem i meget små grupper. Eneste betingelse for at melde sig var, at de
forpligtede sig til at komme til hver træning og at forældrene skulle tilmelde dem
inden første gang. Der kom 14 spillere, og det var et fint antal. Vi Havde 6 gode
trænkngspas, og pigerne blev virkelig bedre rent teknisk. Vi fortsætter i foråret med
6 nye gange, hvor vi gør øvelserne sværere.
Vi gør det fordi pigerne rent teknisk er dårligere end drengene, fordi mange drenge
øver sig alle steder, medens de fleste piger kun spiller fodbold når de er til træning.
Derfor fik de også lektie for fra gang til gang. Ikke så meget for lektiens skyld, men
for at få dem til at træne fodbold – også når de ikke er til træning.
Så kære medlemmer. Der er nok at tage fat på, men bestyrelsen ser
fortrøstningsfuldt på 2019, da vi har mange gode trænere, en del ungtrænere der
har meldt sig under fanerne, en del unge spillere som tjener en lille skilling ved at
dømme 5 – og 8 mandskampe og nogle tiltag omkring økonomien- specielt i 2020.
Det vil Torben orientere jer om senere i dag.
Så du kan roligt melde dig som kandidat til bestyrelsen eller som suppleant, eller blot
huske at melde dig til at give et nap med når vi efterlyser hjælp.
Hvis du er god til det med sponsorer så sig til, meld dig på banen, også selv om du
ikke er i bestyrelsen. Jo flere vi er om opgaverne, jo mindre bliver de for den enkelte
og jo bedre bliver de tit løst.

Med de opfordringer vil jeg sige tak for lydhørheden og ønske os alle og GB et rigtigt
godt fodbold 2019.

