Referat fra Årsmøde i MIF Fodbold
Mandag den 22. februar 2021 kl. 19:00. Mødet blev afholdt online via Teams.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst v/formanden
Valg af dirigent og protokolfører
Formandens årsberetning
Kassererens årsberetning
Seniorudvalgets årsberetning
Ungdomsformandens årsberetning
Oldboys-formandens årsberetning
Indkomne forslag
Valg
a. Mads Vestergaard
b. Kjeld Vestergaard
c. Mike Hvid Nielsen
d. Lasse Duus
e. Jan Helbo
10. Eventuelt
11. Afslutning v/formanden
Pkt. 1

Velkomst v/formanden
Lasse forklarede kort om det praktiske med Teams, inden Mads fik ordet og bød alle
velkommen.

Pkt. 2

Valg af dirigent og protokolfører
Bestyrelsen pegede på Bjarne Laugesen som dirigent og Anitta Jensen som protokolfører.
Bjarne lagde ud med at konstatere, at årsmødet var varslet rettidigt pr. e-mail til
medlemmerne. Bjarne gav derefter ordet tilbage til Mads:

Pkt. 3

Formandens årsberetning
Covid-19 satte i høj grad sit præg på 2020. De velkendte aktiviteter som Als-Revyen,
Sønderborg Ringridning (Rytterkroen) og indendørs-stævnet Kellmann’s VVS Cup måtte alle
aflyses. DGI-Fodboldskole kunne til gengæld gennemføres i august måned.
Da de aflyste aktiviteter også er nogle af fodboldafdelingens væsentligste indtægtskilder, var
det umuligt at holde det oprindelige 2020-budget. Men takket være et større sponsorat fra
Bjørn Paulsen, en kraftig reducering i beløb til DBU, trænere og bestyrelse samt tilskud fra
Covid-19 hjælpepuljer lykkedes det alligevel at komme ud med et overskud (se pkt. 4).
Formanden takkede trænerne for en stor indsats under meget svære forhold. Også tak til
spillere og forældre for opbakning og forståelse.
Og ikke mindst tak til den 9 mand store fodboldbestyrelse! Det er fantastisk for formanden at
have en så stærk bestyrelse, som bidrager med mange input og gør arbejdet nemmere. Tak
også til frivillige hjælpere, medlemmer og ikke mindst STOR TAK til alle sponsorer!
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Endelig ønskede formanden endnu engang TILLYKKE til Clara Vestergaard med prisen som
Årets Ungdoms-MIF’er 2020 og takkede selv for udnævnelsen til Årets MIF’er.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 4

Kassererens årsberetning
Lasse lagde ikke skjul på, at 2020 har været det sværeste år i lang tid. Covid-19 fik store
konsekvenser for økonomien. Bestyrelsen besluttede bl.a., at der ikke var basis for at
opkræve kontingent i foråret 2020, og der var samtidig ingen indtægter fra arrangementer.
Da det så sortest ud, valgte den tidligere Midtals-spiller Bjørn Paulsen at donere 20.000 kr. til
MIF Fodbold. Derudover søgte bestyrelsen DIFs/DGIs Covid-19 hjælpepulje og fik støtte
derfra. Endelig bidrog også passive medlemskaber og stadionreklamerne positivt.
Takket være sponsorater og støtte lykkedes det Fodboldafdelingen at komme ud med et
overskud for året. Husk at støtte fodboldafdelingens sponsorer - de støtter os!
For 2021 har bestyrelsen budgetteret med et mindre underskud. Aflysning af Als-Revyen
2021 er der ikke taget højde for, da dette ikke var meldt ud, da budgettet blev lagt.
Hjælpepuljer søges derfor også fortsat, dér hvor det er muligt. Der er ikke budgetteret med
indtægter fra Sønderborg Ringridning. Men bestyrelsen håber, at Kellmann’s VVS Cup kan
gennemføres. Kassererens beretning blev godkendt.

Pkt. 5

Seniorudvalgets årsberetning
Bo og Mike aflagde beretning for Senior: Også her kunne Covid-19 mærkes. Forårssæsonen
faldt helt væk. I pokalturneringen blev det til 3 kampe. Men først og fremmest en stor tak til
alle for at håndtere situationen bedst muligt!
Serie 3 havde en godkendt sæson, scorede mange mål og lukkede få ind! De sidste kampe
kunne ikke gennemføres. Kun ét hold (Højer) rykkede op.
Serie 4 havde en blandet sæson. Endte på en 5. plads. Den sidste kamp blev aflyst men var
alligevel uden indvirkning. Har været spændende at følge holdes udvikling og sammenhold.
Mange unge spillere har bakket op.
Serie 6 havde også en godkendt sæson. Med hjælp fra både Oldboys og de unge lykkedes
”projektet” med at have et tredje MIF-hold kørende.
At se ud i fremtiden er svært, og det vides endnu ikke hvilken effekt Covid-19 får på den
længere bane. Kommer der flere eller færre til træning, når der igen åbnes op? Fokus vil
fortsat være på at skaffe flere spillere og forhåbentlig bibeholde alle 3 seniorhold. Der er så
småt styr på trænere samt assistenter og holdledere for alle 3 hold for kommende sæson
(Popp og Mads tager sig af hhv. Serie 3 og Serie 4-holdet).
Seniorudvalgets beretning fik virtuelt bifald.

Pkt. 6

Ungdomsformandens årsberetning
Jeppe aflagde beretning for Ungdomsafdelingen: Året startede ud normalt, men så kom
nedlukningen og al den turbulens, det nu medførte. Da det var muligt at komme i gang igen,
var MIF helt fremme i skoene og gik i krig med træningen, opdelt med rigelige mængder af
minestrimmel! Tak til Mads og den øvrige bestyrelse for at navigere under de svære
betingelser med Covid-19 retningslinjer, der konstant blev opdateret.
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Ungdom har oplevet et mindre fald i antal spillere. Nogle børn/unge kom simpelthen ikke i
gang efter Covid-19 pausen – eller valgte gymnastikken i efterårssæsonen. Vi håber, de
vender tilbage, og ellers må jagten på flere medlemmer intensiveres.
For de ældste ungdomshold er der udfordringer, da vi reelt ikke har noget tilbud til dem. Vi
håber at kunne holde på spillerne, men det ser svært ud. Derudover ses nu smallere årgange,
hvorfor FBS Als samarbejdet er eneste mulighed. I øjeblikket kører der 3 holdsamarbejder i
FBS Als-regi, hvor MIF Fodbold er involveret.
Som allerede nævnt lykkedes det at gennemføre DGI Fodboldskolen med 85 deltagende
børn. Det var en fremgang i forhold til sidste år og må siges at være positivt i et Corona år!
Der var masser af positiv feedback til trænerne ovenpå en god uge.
MIF Fodbold er et fast holdepunkt i mange børnefamilier, og forhåbentlig kan der komme
mere medvind på banerne i 2021! Ungdomsformandens beretning fik virtuelt bifald.
Pkt. 7

Oldboysformandens årsberetning
Kjeld gav en kort status på situationen i Oldboys-afdelingen: Ét hold har været tilmeldt i B
Masters +55 med et jævnt resultat. Derudover var der tilmeldt 2 hold i 7-mands rækken for
Veteraner +40. To af holdene endte i toppen af deres række. En stor tak til holdlederne Erik
Vanell, Gary Walsh og Morten Hadberg for indsatsen.
Oldboys-afdelingen havde 37 betalende medlemmer til 3 hold, hvilket må siges at være
tilfredsstillende. 2021 kan forhåbentlig fortsætte i samme gode stil. Kjelds beretning blev
også godkendt med virtuelt bifald.

Pkt. 8

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.

Pkt. 9

På valg
a)
b)
c)
d)
e)

Mads Vestergaard
Kjeld Vestergaard
Mike Hvid Nielsen
Lasse Duus
Jan Helbo

Alle på listen var villige til genvalg – og blev genvalgt :-)
Pkt. 10

Eventuelt
Bjarne rettede på vegne af MIFs forretningsudvalg en stor tak til begge ”Årets MIF’ere”:
Til Mads - for en kæmpe arbejdsindsats vedr. Covid-19 håndtering. Mads svarede, at arbejdet
er det hele værd, når bare børne-, ungdoms- og seniorspillere ender med at komme ud og
spille noget fodbold.
Og tak til Ungdoms-MIF’er Clara for indsatsen med U11-pigeholdet, på og uden for banen.

Pkt. 11

Afslutning v/formanden
Mads rundede af og takkede for opbakningen til årsmødet. Tak til Bjarne for at påtage sig
dirigentrollen. Corona-ordet blev sagt mange gange undervejs og afspejler, at vores hverdag
fortsat er stærkt påvirket. I 2021 vil der forhåbentlig være mere aktivitet på fodboldbanerne!
Akj/23.02.2021
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