
Referat fra Årsmøde i MIF Fodbold 

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19:00 i Augustenborghallerne 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens årsberetning 

4. Kassererens årsberetning 

5. Seniorudvalgets årsberetning 

6. Ungdomsformandens årsberetning 

7. Oldboysformandens årsberetning 

8. Indkomne forslag 

9. Valg 

a. Kjeld 

b. Mads 

c. Mike 

d. Steen (er udtrådt, modtager ikke genvalg) 

e. Hanne (er udtrådt, modtager ikke genvalg) 

10. Eventuelt 

11. Afslutning v/formanden 

 

Pkt. 1 Velkomst v/formanden  

Mads lagde ud med at byde velkommen til alle fremmødte (13 i alt).  

 

Pkt. 2 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen pegede på Bjarne Laugesen som dirigent. Bjarne blev valgt og kunne konstatere, 

at årsmødet var varslet rettidigt - ad flere kanaler (i Sport og Fritid, på www.mif.dk og pr. e-

mail til medlemmerne).  

Pkt. 3 Formandens årsberetning 

Mads aflagde sin første beretning som formand. 2018 var et travlt år, hvilket Mads’ beretning 

til fulde afspejlede. Blandt andet blev der lagt en masse kræfter i afvikling af Alsrevyens 10 

års jubilæum, i Rytterkroen til Sønderborg Ringridning og ved Fodboldafdelingens egen 

indendørsstævne, Kellmann’s Cup. Dertil kom storskærmsarrangementer i samarbejde med 

Augustenborghallerne, DGI fodboldskole og meget mere.  

Mads rettede afslutningsvis en stor tak til de mange, der bakker op om fodboldafdelingen på 

forskellig vis.  

Beretningen blev godkendt uden kommentarer (vedhæftet i fuld udgave). 

Pkt. 4 Regnskabet v/Kassereren 

Lasse fremlagde regnskabet, som viste et overskud for året 2018 på kr. 12.811,37.  

På indtægtssiden kneb det lidt med at holde budgettet; til gengæld er der arbejdet målrettet 

med at holde styr på omkostningerne.  



Lasse knyttede også et par kommentarer til 2019 budgettet. Sponsorindtægter forventes at 

blive højere, da der i 2019 bl.a. er et salg af stadionnavnet på tegnebrættet. 

Der blev spurgt ind til de lavere personaleomkostninger i budgettet sammenlignet med, hvad 

der blev realiseret i 2018. Mike forklarede, at dette primært skyldes, at serie 2 nu har én 

assistenttræner i stedet for to, og serie 5 har fremadrettet en holdleder (ingen træner).  

 

Kassererens beretning blev godkendt. 

Pkt. 5 Seniorudvalgets årsberetning  

Mike aflagde beretning for Senior, serie 2, 4 og 5.  

Seniorudvalgets beretning blev godkendt uden kommentarer (vedhæftet i fuld udgave). 

Pkt. 6 Ungdomsformandens årsberetning 

Steen aflagde beretning for Ungdom, U6-U17. 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer (vedhæftet i fuld udgave) 

Pkt. 7 Oldboysformandens årsberetning 

Kjeld aflagde beretning for Oldboysafdelingen, Oldboys 11-mands og Masters 55+.  

Beretningen blev godkendt uden kommentarer (vedhæftet i fuld udgave).  

Pkt. 8 Indkomne forslag 

Forslag fra Bestyrelsen vedr. kommende kontingentsatser: Med virkning fra 2. halvår 2019 

foreslås den nuværende årlige kontingentsats delt i 2 portioner i stedet for 3, så man kun 

betaler forår og efterår for alle 3 fodboldsæsoner. Man får desuden lidt rabat.  

Forslaget kommer, da der har været forvirring omkring de nuværende 3 årlige betalinger (for 

hhv. udendørs forår, udendørs efterår og indendørs), og fordi der kan spares en del 

administration. Bestyrelsen forventer ikke, at forslaget går nævneværdigt ud over 

indtægterne. 

Forslaget blev godkendt.  

Pkt. 9 Valg 

Kjeld, Mads og Mike blev genvalgt med bifald (sidstnævnte ønskede valg for 1 år).  

Der blev ikke foreslået nye kandidater til afløsning for Hanne og Steen. Bestyrelsen består 

herefter af 6 personer.  

Mads understregede, at Bestyrelsen har fokus på at tiltrække nye kræfter. Det vil fx være 

muligt at prøve at sidde med til bestyrelsesmøder for at se, hvad det går ud på. Tag fat i 

Mads (mads@mif.dk) eller en anden i bestyrelsen, hvis det kunne være noget for dig! 

Pkt. 10 Eventuelt 

 De bestyrelsesmedlemmer, der trådte ud, fik en stor tak og en opmærksomhed med på vejen 

for deres store indsats. 

Pkt. 11 Afslutning v/formanden 

Mads takkede de fremmødte for et godt møde og Bjarne for at påtage sig dirigentposten. 

MIF Fodbold ser frem til et godt og aktivt 2019! 

 

Akj/28.02.2019 


