
 

 

REFERAT GENERALFORSAMLING den 28. februar 2019 
1. Valg af dirigent - valgt blev Erik Ejlersen 
2. NUGF’s virksomhed i det forløbne år.  Formandens beretning: 
Vi har nu rundet endnu et år i NUGF Viborg. Igen i år kan vi se tilbage på et spændende år med 
mange gode oplevelser. Vi kan glæde os over mange ting i år. 
 
For det første kan vi glæde os over, at vi har en klub, hvor der er plads til alle. Vi værner om 
vores værdier, nærvær, udvikling, glæde og fællesskab, som er bestemmende i hverdagen, og 
når vi står med svære beslutninger i klubben. 
 
Vi kan også glæde os over, at vi har en flot medlemsfremgang. Særligt vil jeg fremhæve 
årgangen med U9 piger, som i løbet af kort tid har opnået mange nye medlemmer. Endvidere 
har vi oplevet en genoprejsning af vores U16 drenge – hvor er det stærkt. 
 
Denne tiltrækning og fastholdelse af spillere, skyldes i stor grad vores mange dygtige trænere. 
Der bliver lagt en stor frivillig indsats, og vi sender en stor tak for den kæmpe indsat. Vi har 
sidste år købt vinterjakker til alle vores trænere. Udover, at det glæder os at se, hvordan vores 
trænere holder varmen, så skaber det også en identitet omkring klubben. Denne identitet 
omkring klubben vil vi arbejde videre med i det nye år. 
 
Sportsligt har vi mange dygtige spillere og hold, som hele tiden udvikler sig. Særligt skal igen 
lyde et tillykke til vores seniorhold, som rykkede op i serie 3 sidste år. Samtidig med vores 
spillere udvikler sig, ser vi en stor glæde ude på banerne, hvilket er det vigtigste.  
 
På træningsbanen har vi også igangsat nye tiltag med et tilbud om målmandstræning til alle 
vores målmænd. Vi har på trænersiden arbejdet med projektet ”trænerspirer” i samarbejde 
med Nordre Skole. Flere elever prøvede kræfter med trænergerningen, hvilket var en stor 
succes. Tak til Nordre Skole for det gode samarbejde.  
 
Vi har i dette år arbejdet på at have fokus på pigefodbold, hvilket vi vil gøre mere ved. I den 
sammenhæng er der gang i klubsamarbejde med de øvrige klubber i Viborg omkring 
pigefodbold. Et samarbejde som vi vil indgå i. 
 
I slutningen af året har vi haft fokus på et nyt sponsorkoncept, som vi forventer os meget af. 
Men meget mere om det i det nye år. 
 
Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til alle omkring klubben, som sikrer, at banerne er kridtet 
op, at der er net i målene, at der er slik i kiosken, at der rent på toiletterne, at der bliver lavet 
markedsføringsmateriale, at alle passer godt på hinanden. Og særligt tak til Evan, Erik, Per, 
Peder, Anders og Lars i gør en kæmpe indsat i bestyrelsen – tak for det gode samarbejde!  



 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for 
2018.  2018 et godt år med overskud på 51.000.    Af væsentlige poster nævner Anders Hauge, at medlemsfremgang øger kontingent med 85.000 kr.   Større udgift afholdt til træner-/lederjakke ligesom der i 2018 er investeret betydeligt i et mere indbydende klubhus, i form af ”nyt” møblement og gulv i klubhuset.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde  

senest 14 dage før generalforsamlingen.  Ingen forslag  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er Erik Ejlersen, Evan Brøgger Pedersen og Peder Henriksen. Erik og 
Peder  

modtager genvalg til bestyrelsen. Claus Rønnow valgt   
6. Valg af suppleanter.  Ingen valgt 
7. Fastsættelse af kontingent.  Foreslår uændret kontingent 
8. Kåring af årets NUGF ́er. 

Peder Henriksen fremlagde bestyrelsens valg:  Årets NUGF’ere David Høyrup Christiansen og Morten Stampe  Hæderen som Årets NUGF'ere tilfalder i år Morten Stampe og David Christiansen for deres engagerede indsats med pigerne på hele 3 årgange - fra U8-U10.  



 

 

Morten og David søsatte i det forgangne år et nyt tilbud for piger og er lykkedes med på rekordtid at samle op mod 30 fodboldglade piger til træningen i NUGF Viborg.  Det store fremmøde af piger skyldes blandt andet, at Morten og David møder pigerne, hvor de er - og at de i træningen tager højde for, hvad pigerne har lyst til. Således formår de at tryllebinde pigerne med både formel fodboldtræning, kolbøtter, vejrmøller - og aktiviteter et sted midt imellem.  Morten og David bidrager med deres indsats kraftigt til, at pigefodbolden styrkes - ikke kun i NUGF Viborg - men også i Viborg som helhed.  I er samtidig fantastiske ambassadører for klubbens værdier ved at give opmærksomhed til alle pigerne - hver og én - med en respekt for, at nogle spiller fodbold for at blive dygtigere, mens andre også spiller fodbold for at være en del af et socialt fællesskab. Stort tillykke med den fortjente hæder som Årets NUGF'ere.  
9. Eventuelt.  

• Lysevaluering v/Kristian – lommer på banen med svagt lys, hvad koster det at forbedre det. 
• Hegn forlænges ved kunstgræsbane v/Kristian 
• E-Sport en mulighed  v/Kristian  
• Dommer intro til forældre – minikursus. Nicolai er klar som instruktør 

 
 
Den 28. februar 2019 
Evan 
 


