Generalforsamling den 23/9 2021
Mødedeltagere:
Morten Andreasen, Lars Horst Pedersen (kasserer), Steffen Knudsen, Karen Ulfkjær, Thomas
Nørgaard, Henrik Ortvad, Richardt Mortensen, Torben Larsen, Thomas Mathiessen og fra
bestyrelsen, Preben Larsen, Peter Kilden og referent Camilla Kristensen.
1)
Torben Larsen blev valgt til dirigent og undertegnede Camilla Kristensen til referent.
2)
Formandsberetning af Camilla Kristensen
Det har været et par år i coronaens tegn og sidste generalforsamling blev ikke afholdt grundet dette.
Inden der blev lukket ned fik vi i Ry Fodbold lavet et nyt system sammen med DBU, som gør at vi i
klubben ved hjælp af kluboffice kan styre alt ting fra et sted. Der trækkes endvidere automatisk
kontingent og systemet arbejder sammen med kampklar, hvilket gør det hele nemmere for både
trænere og medlemmer.
Vi har i klubben besluttet at man skal være villig til at være frivillig for at spille fodbold i klubben.
Dette har vi været en del i medierne med og der er ligeledes lavet en podcast om det. Man vælger
hvad man vil bidrage med, når man melder sig ind i Ry Fodbold via vores hjemmeside. Det har været
overordnet positivt og flere andre sportsklubber fra hele Danmark har henvendt sig for at høre til
vores idé og proces omkring det, ligesom der er blevet spurgt ind til at kopiere vores koncept. Det er
i stolte af.
Det går godt i klubben og dette afspejler sig også på vores medlemstal som er steget til 800
medlemmer. Dette er det højeste antal medlemmer, når man kigger på hvor længe det har været
registreret.
De sidste to år er også blevet brugt på at skifte kasserer og det er nu ikke længere Ole men lars h.
Pedersen.
Derudover har vi i klubben købt en kaffe tuktuk, hvilket har været et ønske længe. Den er ankommet
til klubben og er blevet malet samt påført vores sponsorer. Selve kaffemaskinen er dog ikke i drift
endnu, men dette kommer forhåbentlig hurtigt. Der er taget godt imod den og der er allerede spurgt
ind til om den kan lejes ud til arrangementer. Det må vi kigge på, når den er fuldt funktionsdygtig.
Vi har i klubben også indgået et samarbejde med Bambusa bambusstrømper, da vi i bestyrelsen
øjnede en mulighed for hurtigt og forholdsvist nemt at tjene en god sum penge til klubben samt de
enkelte hold. Største delen af vores medlemmer har taget godt imod det og vi håber at nå i mål med
projektet i løbet af efteråret.
Vi har i løbet af 2021 opsagt samarbejdet med Siff Q (pigesiden), da det ikke levede op til den aftale
der var blevet lavet i første omgang. Der er til gengæld nyt i støbeskeen ift. at lave et samarbejde med
AGF og muligt topcenter i Ry. Dette kan styrke både vores piger men også vores trænere har her

mulighed for at lade sig inspirere af trænere udefra, der kommer til Ry og træner. De første møder
ligger her i efteråret.
Slutteligt skal det nævnes, at der ikke er brugt tid på klager fra DBU i årets løb. Hverken over vores
spillere eller over vores trænere. De småting, som der har været har vi klaret inden det er kommet til
DBU´s kendskab.
Beretningen blev godkendt.
3)
Kasseren Lars Horst Pedersen gennemgik herefter regnskabet fra de sidste to regnskabsår 19/20 og
20/21. Der er god økonomi i klubben. Regnskabet ligger særskilt på hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt.
4) Indkomne forslag
Vedtægtsændringer ved Morten Andreasen.
Morten gennemgik de gamle og de nye vedtægter for klubben, således at de er up to date.
De på generalforsamlingen vedtagede ændringer blev skrevet ind i de nye vedtægter og er lagt på
hjemmesiden under fanen ”om klubben”
Øvrige indkomne forslag:
Lars H. Pedersen spurgte til ungdomstrænere i klubben.
Peter Kilden:
Det er ikke noget vi i klubben ikke ønsker, men der har ikke været overskud til i bestyrelsen, selv at
løfte opgaven. Vi har forsøgt at finde en 12. mand til opgaven, som kan sætte det lidt i system samt
være kontaktperson til de unge, men dette er vi ikke nået i mål med. Alle trænere der måtte ønske
unge hjælpetrænere er hermed opfordret til selv at sætte noget i værk, hvis de har nogle unge i
kikkerten til en hjælpetræner post.
Henrik Ortvad ønsker at man kigger lidt mere efter trænere udefra til de unge der kommer hjem fra
efterskoler og er på vej mod senior fodbold. Dette har været brugt før og noget vi i klubben vil have
med i vores overvejelser fremadrettet.
Henrik Ortvad spurgte endvidere til mulighed for at få dommerkurser og dette er vi i klubben helt
åbne overfor og vi betaler gerne kurset, for hvem der måtte ønske det. Man skal blot tilmelde sig
kurset via DBU.
5) Valg til bestyrelsen
Preben Larsen, Peter kilden og Casper Dalhoff er på valg for to år. De ønsker alle genvalg.
Camilla Kristensen og Joachim ladefoged er på valg for et år
Joachim ønsker ikke genvalg.

De fire bestyrelses medlemmer, som ønskede genvalg er alle valg på ny.
Rune Lysgaard blev valgt ind for et år i stedet for Joachim.
Den nye bestyrelse vil konstituere sig til næste bestyrelsesmøde, som bliver den 28-10-2021 klokken
20.
6)
Suppleanter til bestyrelsen blev Torben Larsen og Thomas Mathiessen
7)
Revisorer blev Torben Larsen og Henrik Laursen og som revisor suppleant blev Henrik Ortvad valgt.
8) Evt.
Ry fodbold har fejret 120 års fødselsdag og det er besluttet at vores nye æresmedlemmer derfor skal
hædres.
Preben Larsens ord til de to æresmedlemmer:
Richard Mortensen har spillet i klubben fra 1976 og indtil han blev 74 år.
Han har trænet både damer og herre samt flere ungdomshold. Han har været i bestyrelsen og i flere
andre udvalg. Han har indtil i år været 12. mand og arrangør af DBU´s fodboldskol og er stadig
medarrangør af skolecup. Det udover at Richardt altid i godt humør når han kommer forbi klubben.
Torben Larsen flyttede til Ry i 1982.
Har som Richardt trænet både herre og damer og ungdom samt været en del af bestyrelsen i klubben.
I starten af 90´erne kom han med i ungdomsudvalget og sørgede for at der kom børn med i
fodboldklubben.
I 1991 blev han kampfordeler. Dengang var det kampflytninger pr. brev, hvilket heldigvis er blevet
noget nemmere i dag.
Torben er nok den længst siddende kampfordeler i Jylland og han knokler dagligt med at flytte kampe
for alle klubbens hold.
Stort tillykke til dem begge og et tak skal der lyde fra den nuværende bestyrelse.
Referent
Camilla Kristensen
Formand

