
Referat fra Årsmøde i MIF Fodbold 

Mandag den 24. februar 2020 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. Martin 

b. Jeppe 

c. Lasse 

d. Ekstra medlem(mer) 

10. Eventuelt 

11. Afslutning v/formanden 

Pkt. 1 Velkomst v/formanden  

Mads lagde ud med at byde velkommen til alle fremmødte.  

Pkt. 2 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen pegede på Peter Thomsen som dirigent. Peter blev valgt og kunne konstatere, at 

årsmødet var varslet rettidigt, både via MIFs hjemmeside (mif.dk) og pr. e-mail direkte til alle 

medlemmer.  

Pkt. 3 Formandens årsberetning 

Mads’ beretning bar igen i år præg af et højt aktivitetsniveau. De større, velkendte 

arrangementer som Alsrevyen, Rytterkroen v/Sønderborg Ringridning, DGI Fodboldskole og 

Kellmann’s VVS Cup var igen på programmet. Ved Alsrevyen, som traditionelt giver 

Fodboldafdelingen en god indtægt, var Albert tovholder med Mads på sidelinjen. I 2020 er 

det Mads, der overtager roret – og med Albert på sidelinjen.  

Mads rettede en stor tak til alle sponsorer, der har bidraget i årets løb, bl.a. Bitzer, Danfoss, 

Kellmann’s VVS & Blik, Nordea, Fleggaard samt alle tøj- og stadionreklame-sponsorer. Det er 

ikke muligt at drive Fodboldafdelingen uden sponsorernes opbakning. En rigtig god nyhed er, 

at Thøisen Murerfirma i 2020 har sagt ja til at være stadion-sponsor. Augustenborg Stadion 

kommer derfor fremadrettet til at hedde ”Thøisen Murerfirma Arena”. 

Ud over sponsorerne er også de frivillige hjælpere helt uundværlige. Fodboldafdelingen har 

været stærkt udfordret på at få frivillige hjælpere nok i 2019, så Mads opfordrede alle til at 

gøre en indsats i klubben til gavn for alle. Der er masser af opgaver at tage fat på. 

Flere andre begivenheder fra året blev omtalt i formandens beretning (læs den i fuld udgave 

via separat link). Beretningen blev godkendt uden kommentarer  

Pkt. 4 Kassererens årsberetning 

Lasse fremlagde regnskabet, der viste et mindre underskud for året 2019 på kr. -4.749. Lasse 

påpegede, at der er bogført en omkostning (trænerlønninger) i 2019, som retteligt hører til 



2020. Desuden er indtægterne fra kontingenter faldet, hvilket var ventet, eftersom 

Fodboldafdelingen er gået fra 3 til 2 årlige opkrævninger og har givet en rabat.  

Herefter kom der et godt indspark om at der fx aktuelt er en flok piger (2.-3.-4. klasse), der 

kunne være potentielle medlemmer, hvis der altså kan findes træner(e) og hjælpere til det. 

En anden gruppe, der måske med noget fokus kunne vindes, er teenagere generelt (6.-9. 

klasse). Der blev talt frem og tilbage om, hvad man kan gøre, og hvad der skal til for at få fat i 

og fastholde børn/unge i fodbolden. Specielt for indendørs fodbold blev det nævnt, at 

haltider, der fungerer for spillere, trænere og forældre er vigtigt. Bestyrelsen vil i god tid 

inden den 1. april fortsætte dialogen med de andre, der benytter hallerne, fx badminton. 

 

Kassererens beretning blev godkendt. 

Pkt. 5 Seniorudvalgets årsberetning  

Mike aflagde beretning for Senior.  

Seniorudvalgets beretning blev godkendt (læs den i fuld udgave via separat link). 

Pkt. 6 Ungdomsformandens årsberetning 

Jeppe aflagde beretning for Ungdom, U6-U17. Et tilbagevendende tema var frafald af spillere 

på nogle årgange. Selv med FBS Als-samarbejdet, og med deltagelse af mange eller alle 

klubber er der udfordringer. Beretningen blev godkendt (fuld udgave via separat link) 

Pkt. 7 Oldboysformandens årsberetning 

Kjeld var desværre blevet syg, så Mads aflagde beretningen for Oldboysafdelingen. 

Mulighederne for at få et oldboyshold op at køre blev diskuteret af de fremmødte. Der 

mangler fx en holdleder. Der holdes spillermøde onsdag denne uge. 

Beretningen blev godkendt (læs den i fuld udgave via separat link). 

Pkt. 8 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.  

Pkt. 9 Valg 

a) Martin ønskede ikke genvalg, og der lød en stor tak til ham for indsatsen.  

b) Jeppe og c) Lasse var villige til genvalg.  

d) Bestyrelsen foreslog Steffen Roth, Bo Vestergaard, Jan Helbo og Mikkel Terp som nye 

medlemmer af Fodboldbestyrelsen.  

Alle 6 blev valgt med bifald, og Fodboldbestyrelsen består herefter af 9 personer. Ved 

konstituering aftaler bestyrelsen nærmere vedr. valgperioder for de nye bestyrelses-

medlemmer, sådan at der er nogenlunde balance i, hvor mange der er på valg hvert år.  

Pkt. 10 Eventuelt 

Mads overrakte en gave til Albert for hans store og mangeårige indsats med Alsrevyen.  

 Peter rundede årsmødet af og takkede for god ro og orden.  

Pkt. 11 Afslutning v/formanden 

Mads sagde tak til alle de fremmødte for et godt årsmøde med konstruktive debatter og 

indspark. MIF Fodbold ser frem til et aktivt 2020! 

 

Akj/25.02.2020 


