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Beretning fra formanden for året 2018 

 

Næst formand Ib Overgaard beretter: 

På vegne af fodbold bestyrelsen vil jeg gerne sig tak til de fremmødte for at deltage i årets generalforsamling. 

Bestyrelsen består officielt af Kennet som formand, Chau som kassere, Nicolai der er valgt som sekretær men fungere 
som sportschef, Mogens som menigt altmuligt medlem, og jeg som næstformand. Da Kennet af personlige årsager 
søgte orlov i efteråret har vi delt opgaverne og skal derfor også have valgt en ny formand, foruden en ny kassere i 
stedet for Chau og et medlem til erstatning for Mogens. 

En stor tak til Kennet, Chau og Mogens for arbejdet i bestyrelsen – der har været rigtig mange tiltag og aktiviteter som 
i har været med til at drive, og en specielt tak til Chau for det store arbejde med medlemsregistrering og det 
professionelle set up med kontingent indkrævning. I samarbejde med trænerne/holdlederne er der nu kommet meget 
godt styr på dette som det også kan ses af regnskabet senere. 

Også en stor tak til alle andre frivillige der yder en stor eller lille indsats for at give børn, unge og ældre en god fodbold 
oplevelse i Starup UIF. I alt har vi 242 medlemmer i fodbold afdelingen, dette er en lille fremgang i forhold til sidste år 
da det er lykkes at starte 2 nye senior hold her i efteråret. Desværre har vi oplevet en mindre tilbage gang i ungdoms 
årgangene og situationen er at vi i øjeblikket ikke har nogle hold fra U13-U14-U15-U16. Heldigvis har vi oplevet at de 
unge på U17 har skabt en lille fremgang og der er kommet flere medlemmer fra Haderslev som spiller fodbold i 
Starup, vi håber det fremover lykkes at skabe rammerne og mulighederne for hold i alle årgange. 

Det er blandt andet ved at skabe nogle tværgående klub arrangementer for at skabe mere klubfølelse, det lykkes med 
årets højdepunkt som var VM stævnet i Starup, og til opstarten i efteråret fik alle holdene nyt spillertøj takket være 
vores sponsorer, det blev efterfølgende markeret ved at alle spillere blev inviteret til superliga kamp og nogle havde 
indmarch med Sønderjyske. Vi er også i gang med en opdatering af hjemmesiden hvor Thomas Lauenborg har fået 
ryddet op og sat det mere i system. 

For trænerne blev der for første gang arrangere et fælles træner uddannelse forløb med Tom fra DBU. Vi var glade for 
trænerne kunne deltage med kort varsel og der kom mange gode input og også nogle læringer til fremtiden hvis vi skal 
lave et nyt forløb. Det vil vi også gerne have input fra holdene hvis vi skal arrangere noget lignende i år eller forslag til 
andre tiltag, vi støtter op om at trænerne har mulighed for at videreuddanne sig. 

Vi ser frem til at vi får et nyt boldrum, det skulle give bedre plads og vi får vores eget rum til fodbold afdelingen. 
Planen er at det er klart i løbet af marts, så er det op til os selv at hold orden i dette og kontrol med bolde og 
træningsudstyr. 

Her til sidst er der også en stor tak til Frank Paustian som i mange år har været ansvarlig for at koordinere frivillige til 
Kløften festivalen og pølsepakning ved Vollstedt. Indtægterne fra dette er tilgået U13 årgangen så de har haft 
mulighed for en fodboldtur, og det er også noget vi fremover håber bliver en mulighed for at holdene kan få denne 
oplevelse, Frank ønsker nu at stoppe efter Kløften dette år og vi skal have fundet en ny som vil være med til at stå for 
dette fremover. 

Sluttelig endnu en tak til de frivillige træner og holdledere, det er en udforing for mange foreninger, ikke kun for os, 
men vi håber mange flere vil være med til at bidrage med store og små opgaver i det nye år og ser frem til et nyt 
spændende år. 
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