Slagelse Boldklub & Idrætsforening
26. februar 2016

Referat af SBI generalforsamling 2016
Sted: SBI Klubhuset.
Dag: Onsdag.
Dato: 24 FEB 2016.
Tid:
Kl. 18.30 (start) – kl. 20.20 (slut).
Andet: Kaffe/the og øl/vand på bordene.
Fremmødte: Cirka 50 medlemmer.
SBI bestyrelse: Michael Birkedal (fungerende formand), Kenn J. Madsen
(kasserer/sekretær).
Dagsorden (jf. klubbens vedtægter - klik her )
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til vedtægterne (§ 7).
6. Valg af to revisorer og en suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.
Referat
Ad punkt 1)
Fungerende formand Michael Birkedal (MB) bød velkommen og gik straks til punkt 1 på
dagsorden. Bestyrelsen forslog advokat Jens Iversen som generalforsamlingens dirigent.
Jens Iversen (dirigent) valgt ved akklamation.
Dirigenten modtog valget og konstaterede at generalforsamling var rettidigt og lovligt
indvarslet via opslag på SBI web (26 JAN - klik her ).
Ad punkt 2)
Michael Birkedal aflagde følgende beretning;
2015 har for SBI været blandet - både sportsligt og uden for banen.
Ungdomsholdene har klaret sig over al forventning og den positive udvikling fra 2014 er
bare fortsat. U13, U14 og U15 klarede sig så godt i foråret 2015, at de i efteråret blev
indplaceret højeste niveau og leverede flotte resultater. Derudover blev FCV’s U17 tildelt
et wildcard til 1. division grundet det flotte ungdomsarbejde i SBI – meget godt gået, eller
løbet, om man vil!
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Desværre blev det til nedrykning for senior-holdet fra Danmarksserien til Sjællandsserien,
men med 6 nedrykningspladser fra Danmarksserien vidste vi fra start, at vi ville få det rigtig
svært.
Vi var i foråret meget tæt på B-Licens, hvor vores ansøgning blev rost, men DBU ønskede
at se en lidt længere kontinuitet i vores arbejde. Her har FCV`s skæbne desværre fået
nogle ærgerlige konsekvenser for os i SBI. Vi kan nemlig ikke søge B-licens FØR vi har et
Danmarksseriehold.
Kæmpe stor tak til trænere og ledere i klubben. I gør en fantastisk indsats for de unge
mennesker. Det tilbud SBI har til unge mennesker er unikt. Det er derfor også glædeligt, at
Slagelse Talent og Elite har valgt fodbold (SBI) til en af de 5 prioriterede idrætsgrene I
Slagelse Kommune, i kommunens bestræbelser på at blive Team Danmark Kommune.
SBI er, og vil fremover være en ”front-runner” i processen omkring at integrerer sport,
uddannelse, kommune og erhverv.
Vi har i 2015 sportsligt også søsat et målmandsakademi, oprettet en scouting-afdeling,
kørt et pilot-projekt på årgang 2005 med vores samarbejdsklubber Raklev GI og Skælskør
B&I, investeret mange penge i uddannelse af trænere og ledere, forbedret samarbejdet
med vores samarbejdsklubber, samt været primus motor i opstarten af den første
Eliteklasse på Nymarksskolen.
Uden for det sportslige blev det også et begivenhedsrigt år på både godt og ondt.
Allerede tidligt i foråret måtte vores formand Brian Madsen melde pas af personlige
årsager. Stor tak til Brian for hans indsats for SBI.
Kenn Madsen blev den 12. maj tildelt titlen ”Årets idrætsleder i Slagelse Kommune” efter
hans indsats for klubben herunder specielt som tovholder for renoveringen af Klubhuset –
også en STOR tak til Kenn.
Klubhuset som er renoveret fra top til tå blev officielt genåbnet den 30. maj med 300
besøgende og der var taler fra Borgmesteren og Formanden for Slagelse Idræts Råd.
Samme dag blev ”Wall of Legends” afsløret og vi bød også samme dag officielt
velkommen til Anett – Bratved Catering – som siden med sikker hånd har sat sit præg på
Klubhuset i forhold til dejlig mad og div. arrangementer – Også her, en stor Tak til Anett og
hendes folk.
Sidst på året kom den længe ventede bog fra Kenneth Andersen om SBI`s historie - for de
sidste 50 år. Den blev bl.a. præsenteret i Vestsjællandscentret af mange af de spillere,
bogen drejede sig om – Flot, og helt i tråd med åbningen af det nye Klubhus og ”Wall of
legends”….. En stor og FLOT dag for det nye SBI!
Sidst men ikke mindst ramte FCV`s beklagelige konkurs os i december - og vi blev igen
”herre i eget hus” med dertil hørende nye arbejdsopgaver som vi knokler løs på – jeg kan
bl.a. Nævne:
3 ”nye hold til SBI” - at få stadion og faciliteter retur til SBI - overtage og udbygge det
tidligere FCV Erhvervsnetværk, hvor vi havde første møde i SBI Erhvervsnetværk 11 FEB
med ca. 100 deltagere…
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I SBI tror vi på, at vejen tilbage til topfodbold er ORGANISK VÆKST og at skabe et
langsigtet og bæredygtigt FUNDAMENT hvor ingen enkeltpersoner kan bringe klubben i
fare - men hvor Kommune, Erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og fodbolden
SAMMEN skaber udvikling, vækst og brand for vores område
I bestyrelsen vil vi fastholde linjen og fortsætte med at skabe både et endnu stærkere
fundament og en endnu bredere struktur i organisationen såvel inden for den sportslige og
den ledelsesmæssige side – vi er vel 3 år inde i en 7-8 års rejse mod eliten.
Som i sikkert har læs i pressen og måske allerede snakket om i klubben – så lægger
bestyrelserne i både B-73 og SBI op til en sammenlægning og fusion mellem de to klubber
– MEN SOM DER OGSÅ STÅR I PRESSEN, SÅ ER DET EN MULIGHED – IKKE ET
FAKTUM!
Begge klubbers medlemmer skal selvfølgelig høres – og ønske det fællesskab!
Vi vil løbende i hele 2016 afholde møder herom – og vi forventer ikke, at en egentlig aftale
kan være klar før en gang i 2017 …
SBI er - og skal være - klubben de unge talentfulde spillere med ild i øjnene og hjertet på
rette sted vælger - og det fra Vest-, Midt- og Sydsjælland.
Vi er på vej….!
SBI FOREVER!
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad punkt 3)
Kenn J. Madsen satte ord på det trykte regnskab som var tilgængeligt på bordene.
Årets resultat er et plus på 17.948 kr. med indtægter på 2.607.605 kr.
Det skal nævnes, at i årets regnskab fylder investeringen i ungdomsholdene samt at den
lille (to) bestyrelse ikke har haft mulighed for at forøge sponsorindtægten.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad punkt 4)
To forslag er modtaget – et fra Egon Andersen (træner Veteran) og et fra bestyrelsen.
Forslag 1 (Egon Andersen)
Foreslår at der sker en ensretning af kontingentet for Superveteran, Veteran og Old Boys
således at for alle tre hold betales årligt 800 kr.
Forslag 2 (Bestyrelsen)
Ved en ensretning foreslås beløbet at være 1.200 kr. om året.
Dirigenten slår afstemning af forslag 1 og 2 sammen.
Forslag 1 godkendes af generalforsamlingen – der skal ske en ensretning.
Forslag 2 godkendes af generalforsamlingen – alle tre hold skal fremadrettet betale 1.200
kr. årligt i kontingent.
Forslag 3 (Bestyrelsen)
Kontingent forhøjelse gældende for U12-U13-U14-U15-U16 (U17-2) til fremadrettet 3.550
kr. årligt.
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Forhøjelsen dækker et årligt træningssæt komplet (nyt) som hver spiller vil modtage ved
betaling af MAR-kontingentet eller ved indmeldelse for nye spillere.
Forslag 3 godkendt af generalforsamlingen.
Ad punkt 5)
Bestyrelsen foreslår følgende;
Formand: Michael Birkedal (valgt for 2 år)
Næstformand: Thomas Hesselholt (valgt for 1 år)
Kasserer: Kenn J. Madsen (valgt for 2 år)
Sekretær: Johnny Persson (valgt for 1 år)
Da Johnny Persson ikke kan være tilstede grundet en flækket knæskal så oplæser
Thomas Hesselholt en motivation vedr. Johnny Persson.
45 år / gift / bor i Korsør / tre drenge der alle spiller i SBI / jurist / gerne anvende tid og
kræfter på arbejdet for og med SBI (kort version).
Thomas Hesselholt: 47 år / gift / bor i Sønderup (nord for Slagelse) / to børn – dreng spiller
U15 / officer i Hæren / træner for U15-2 / administrativ ansvarlig de sidste to år i SBI.
Dirigenten vil jf. vedtægterne først ha’ valg af formand. Generalforsamlingen godkender.
Dernæst valg af bestyrelsen som foreslået. Generalforsamlingen godkender.
Ad punkt 6)
Bestyrelsen foreslår genvalg af;
Revisor 1: Jørgen Bertelsen
Revisor 2: Alex Isdal
Suppleant: Kurt Hansen
Dirigenten be’r generalforsamlingen tage stilling. Generalforsamlingen godkender.
Ad punkt 7)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dog med justeringer som vedtaget under punkt 4.
Generalforsamlingen godkender.
Ad punkt 8)
Under eventuelt blev der spurgt ind til følgende emner som er refereret i stikordsform.
B73/SBI
 Dags dato står fodbolden i Slagelse i en ekstraordinær situation grundet FCV’s konkurs.
 Mange ting taler for samarbejde.
 Det momentum som er nu skal anvendes positivt.
 Der er forståelse for begge foreningers ”kulturer.
 Det er ikke bestemt at klubberne fusionerer.
 For spillere og trænere er der muligheder inden or samme klub.
 En klub vil sende et stærkt signal til Slagelse kommune.
 Det bedste for fodbolden.
SBI Erhvervsnetværk
Erhvervsnetværket kom til FCV fra SBI og er nu retur.
Første møde afholdt TOR 11 FEB med ca. 100 deltagere4/5

SBI præsenterede hvad der er sket i klubben specielt for ungdomsholdene.
Udviklingen af konceptet for SBI Erhvervsnetværket arbejdes der på i f.t. sponsorater og
erhvervsnetværks kontingent.
SBI styregruppe
Som sparring/støtte for SBI bestyrelsen er der etableret en SBI styregruppe.
Styregruppen består af erhvervs- og uddannelsesfolk som er;
 John Hesselholt (tidligere ejer af vinduesfabrik / aktiv bestyrelsesmedlem/-formand i flere bestyrelser)
 Torben Hjort (stifter/tidligere ejer af AC Catering / flerårigt bestyrelsesmedlem i Brøndby IF)
 Michael Kaas (direktør Selandia)
 Michael Jensen (ejendomsudvikler / medejer Fabrikken)
Slagelse stadion / Harboe Arena Slagelse
MAN 29 FEB har Slagelse kommune inviteret til ”borgerinddragelsesmøde” i den Ny
Tribune kl. 15.00 – 17.00.
Efter mødet skal interesserede skriftlig fremsende deres ønsker til anvendelse af Slagelse
stadion.
SBI vil selvfølgelig gerne anvende Slagelse stadion til fodbold samt til lokaler til SBI
Erhvervsnetværk. Det er en politisk proces som SBI deltager i. SBI glæder sig til at læse
resultatet fra Slagelse kommune som kan forventes ultimo MAR/primo APR.
Taget på den gamle tribune skal i MAR/APR udskiftes og forhøjes så det ”flugter” med
højden af Sportscollege Slagelse. Dette vil kunne påvirke anvendelsen af den gamle
tribune eksempelvis i f.m. kampe på stadion.
Officielt er navnet ”Harboe Arena Slagelse” udgået og den korrekte betegnelse er Slagelse
stadion.
Bane 3 og 4
SBI anvender begge baner når det er muligt (normalt fra 01 APR til uge 42). Der er stadig
en uafklaret voldgiftssag omkring begge baner. I den forbindelse har SBI fremsendt et
forslag til Slagelse kommune om at etablere en kunstgræsbane hvor bane 3 er placeret.
Dette ville være et skridt på vejen for en større banekapacitet som SBI p.t. har for lidt af.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden samt en god tone i debatten.
Den nyvalgte formand for SBI kvitterede Jens Iversen for hans indsats med to flasker vin.

Således forstået og opfattet.

THOMAS HESSELHOLT
Referent
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