Referat af ordinær generalforsamling den 04-04-18
Ove Nellemann Larsen blev valgt som dirigent.
Hovedformandens beretning:
2017 har været et godt år for vores forening.
Medlemstallet har stabiliseret sig og rent økonomisk har flere af vores
afdelinger kunne fremvise et positivt resultat.
Det alene er jo rigtig godt, og vi i forretningsudvalget forventer nu, at pengene
kommer vores medlemmer til gode i form af, det kan være uddannelse af
trænerne, arrangementer, kurser, stævner, projekter, som kan udvikle både
klubben og vores medlemmer, men måske også ideer, der kan samle forældre,
deres børn, skolen og andre i vores lille lokalsamfund på tværs af de forskellige
afdelinger.
Alt sammen for at få en større samhørighed og gensidig forståelse for de
respektive afdelinger, vi har i klubben.
Det har været taget op på hovedbestyrelsesmøde, og vi vil selvfølgelig følge op
på det og arbejde videre med disse i det nye år.
Projektet omkring uddannelse af trænere, i samarbejde med skolen, gik i
luften i efteråret og nærmer sig nu sin afslutning. Der har allerede været
afholdt evaluering, og vi er enige om at videreudvikle og fortsætte projektet
igen i år.
UKB: Vores samarbejde med halbestyrelsen er fortsat godt og konstruktivt, og
jeg ser, og håber, at vi sammen kan løfte, ikke alene flere opgaver sammen,
men også større opgaver i de kommende år.
Jeg vil lige fremhæve nogle nye og anderledes tiltag, som er foregået i hallen
og kulturcentret.
Papegøje træning i hallen, hvor nogle var så heldige at opleve dette på
nærmeste hold, og grisefortælling i UKB om Minigrisen Øffesen.
Opstart af samarbejde mellem UKB og Ubberud Kirke er også kommet i stand,
og vi håber selvfølgelig, at dette nye samarbejde vil fremme vores
lokalsamfund.
Så aktivitetsniveauet er støt stigende i kulturzonen, og dette lokale bliver nu
brugt til så meget, at man vel godt må kalde det en succes.
Jeg kan kun anbefale, at man holder øje med, hvad der sker her i huset.
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Støtteforeningen: Bestyrelsen i støtteforeningen har valgt at stoppe, en
bestyrelse, der har haft julemessen som årlig event, og hvor alle afdelinger i
idrætsforeningen har haft den mulighed, at kunne søge om tilskud og hjælp til
forskellige arrangementer gennem denne.
Vi i hovedbestyrelsen takker for alle de år, I har været med til at både at
arrangere julemesse, men også det at klubbens medlemmer har haft
muligheden for at søge lidt tilskud i ny og næ.
Tusind tak skal I have.
Forretningsudvalget overtager, i første omgang, støtteforeningens opgaver, og
har som den primære opgave at fortsætte med julemessen, og hvad det
indebærer, men ønsker også at andre vil overtage opgaven, med støtte og
hjælp fra den afgående bestyrelse, så vi sammen hurtigt får denne afdeling til
at fungere optimalt igen.
I december havde vi, igen i år, inviteret til julekomsammen for
æresmedlemmer, sølvnåle og hovedbestyrelsesmedlemmer.
Henning Muldager blev fejret for sit 50 års jubilæum i Ubberud Idrætsforening,
en præstation udover det sædvanlige, hvor formanden for volleyafdelingen,
sagde et par pæne ord til Muldager, der selv senere på aftenen fortalte sjove
historier og oplevelser som volleyball formand fra både ind- og udland.
Oktoberfesten: var igen et hyggelig og god fest med masser af festklædte
gæster.
SIKO, DIF & DGI: Forretningsudvalgets samarbejde med SIKO og DIF er på
informationsniveau, mens DGI har været brugt på flere områder.
Odense Kommune: Samarbejdet med kommunen i forbindelse med lån af
lokaler og anlæg samt ansøgningsskemaer i forbindelse med aktivitetstilskud
og tilskud til lokaler fungerer yderst tilfredsstillende
Som noget nyt har vi prøvet at sælge fyrværkeri fra området ved Menu i
Korup.
Fodboldafdelingen påtog sig opgaven og fik en pæn fortjeneste ud af
anstrengelserne.
Vi har sagt ja til at fortsætte igen i år (2018) med fyrværkerisalget, og håber
på et endnu bedre salg og dermed også større fortjeneste.
Da vores hovedkasserer, John Marker, ved sidste års generalforsamling
meddelte, at han ønskede at træde ud af forretningsudvalget ved denne
generalforsamling, samtidig med at vores kontingentopkræver, Sanne Brink,
også har valgt at stoppe, har vi i forretningsudvalget valgt, at slå de to
funktioner sammen.
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Vi mener at det kan lade sig gøre gennem de muligheder, som klub office giver
os.
Der er blevet brugt mange timer, alt for mange gennem de forgangne år, på at
inddrive kontingenter, og vi forventer at få et nyt system op at køre, for at
lette denne tunge arbejdsopgave.
Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse:
Forretningsudvalget har haft nogle gode møder, hvor rigtig mange sager er
blevet drøftet, vurderet, og hvor der er blevet taget både små som større
beslutninger.
Vi arbejder meget på at lave flere, og større, arrangementer, som ikke alene
skal dreje sig om at øge indtjeningen, til gavn for vores medlemmer, men da
også for at skabe endnu større opmærksomhed om, hvad som sker i
idrætsforeningen og i UKB.
I foråret 2020 har klubben 75års jubilæum og vi er allerede gået i gang med
de indledende forberedelser og ideer. Vi vil løbende orientere om, hvilke tanker
og ideer vi har, og hvor mange ressourcer vi skal bruge.
Det bliver en spændende opgave, som jeg håber mange vil være med til at
løfte.
Hovedbestyrelsen mødes hvert kvartal og informerer hinanden om, hvad som
foregår i de enkelte afdelinger.
En stor tak skal der yde fra forretningsudvalget til vores ”pensionist hold, der
hjælper klubben med at løse små som større opgaver. I er blevet fuldstændig
uundværlige.
Til sidst vil jeg takke alle jer ledere, trænere, sponsorer og alle andre, der
hjælper til med at løse alle de opgaver, som man har i vores forening.
2017 var et godt og spændende år, men 2018 bliver endnu mere spændende
og udfordrende.
Traditionen tro bedes forsamlingen rejse sig og udbringe et leve for Ubberud
Idrætsforening.
Formand Michael Moresco
Der blev spurgt ind til hvordan fyrværkeri salget var gået. Det gik godt, men
kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle noget om, hvad det giver af penge
til fodboldafdelingen, da vi ikke har fået noget regnskab fra leverandør endnu.
Beretningen godkendt.
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Badminton
På motion siden går det rigtigt godt, vi har næsten lejet alle baner ud i år (4
ledige).
Så vi må sige der er ok. Vi har 96 motions spillere en tilbagegang på 14
spillere.
Ungdom. Ingen og fremtidig får vi nok ikke nogle, ungdom er på tilbagegang
på landsplan.
En stor tak til Sanne for at ordne vores kontingenter.
Tak til Ubberud Kultur & Bevægelseshus for en flot jule afslutning, tak for at
Addie gider lave mad til vores motionspiller mandag.
Tak til badmintonbestyrelsen og hoved bestyrelsen for den forgang år.
Badminton afd. Finn Lundahl.

Fodbold
Stor tak til alle som har været involveret i UIF fodboldafdeling og som har lagt
deres kræfter og tid i foreningens arbejde - eller på andet måde støttet vores
forening.
-

medlemmer
trænere
ledere
bestyrelsesmedlemmer
aktivitetsudvalg
dommere
forældre
sponsorerer
Pensionistholdet
Ubberud kultur og bevægelseshus v/Addie

GENERELT
I 2017 har vi haft en tilbagegang. Vi er ved udgangen af efteråret 2017 i alt
206 medlemmer, 140 seniorer mod 138 i 2016 og 65 ungdom mod 105 i 2016.
Tilbagegang på ca. 40 % på ungdom.
UNGDOM
Samarbejdet med Korup, var som udgangspunkt tænkt på at gælde u10 og op,
men har vist sig en sådan succes, at der allerede nu findes 11 hold.
U8 drenge 2 hold
U9 drenge 1 hold (2 til foråret)
U10 drenge 3 hold
U11 drenge 1 hold
U13 drenge 1 hold
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U15 drenge 1 hold
U12 pige 1 hold
U11 pige 1 hold
Trænerne har været rigtig gode til at hjælpe hinanden, på kryds af åen. Fra
årsskiftet er samarbejdet fuldt implementeret, og vil styrer al ungdom fra det
nye samarbejdsudvalg. Så alt i alt, er det gået over al forventning.
SENIOR
Dame senior
Startede i foråret 2017 med samarbejde med Hjallese. Træningsindsatsen har
været god med mange spillere til træning. Kulturen på holdet har desværre
ikke 100% fulgt med, der har været flere kampe, hvor holdet har trukket sig
fra kamp.
Det betød desværre én nedrykning til serie 1, som en yderligere konsekvens vil
samarbejdet ophøre til 2018 sæson.
Addie Lundahl har i som tidligere haft et 7 mands seniorhold. Dette består af
ældre spillere, suppleret med unge/yngre spillere fra dame senior 1.
Addies hold vil fra forår 2018 få konkurrence af endnu et 7 mands hold.
Herre senior
Hold 1: Lå i nedre halvdel af Albani serie da vi gik ind i foråret 2017. De endte
dog med nedrykning, da hele 6 hold rykkede ned. Det betød at efteråret bød
på serie 1, at vi desværre i sommerpausen sagde farvel til en del spillere. Her
ved efteråret ligger holdet på 11 pladsen i serie 1 – 2 point over stregen. Vi
har lavet en 1 årig kontrakt med Knud, gældende for 2018, så vi skal have ny
træner for 2019. Dennis Andersen stopper ved årets udgang som
hjælpetræner.
Hold 2: Endte foråret 2017 i nedre halvdel af serie 2, desværre med
nedrykning. Holdet spillede derfor i serie 3 her i efteråret, endte desværre på
pladsen lige under oprykningsgruppen.
Hold 3: Blev desværre nedlagt ved sommerpausen.
Hold 4: Swaggers endte ved sommer på en oprykningsplads til serie 2. Men da
vores 2 hold rykkede ned, kunne de desværre ikke rykke op. Det betød at
holdet mistede en del spillere, har ikke kunne følge op på forårets flotte
placering.
Hold 5: Hold bestående af primært unge spillere. Har både i forår og efterår
spillet i serie 4.
VETERANER
Vi har igen i 2016 kunne mønstre 2 hold. Både veteraner og super veteraner
blev nr. 2 i deres puljer. Vi vil dog opfordre folk til at støtte op omkring disse
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hold, da spillerne på disse hold, er en del af klublivet i og omkring Ubberud.
BANER/FACILITETER
Vedligeholdelsen og driften af vores baner har kørt godt i 2017. Igen i denne
sæson (opstart) har vi gjort brug af kommunens robot kridter. Den sidste
måned af sæsonen var meget våd, hvilket bevirkerede, at en del træning blev
aflyst, da vi fik forbud mod at benytte banerne. Målene er nu låst sammen.
Banko – ikke synligt nok – resultat ca. 3.000 kr.
Oktoberfest – ok deltagerantal – ca. 200 spisende – resultat ca. 30.000 kr.
KÆMPE TAK TIL ALLE SOM DELTAGER I PLÆNLÆGNING OG AFHOLDELSE AF
ARRANGEMENTER
ØKONOMI
Lover positivt resultat for 2017
• Øget sponsorindtægter
• Arrangementer
Ændring af opkrævningssystem, for at lette administrationen, med opkrævning
af kontingent for 2018
Opfordring til at der er endnu flere som vil hjælpe med arbejdet i klubben.
Fodboldbestyrelsen Michael Podiss Petersen

Indendørs fodbold
Bestyrelse har bestået af John Marker og jeg selv Anders Brink.
Opstart var i år omkring den 1. oktober. Vi slutter den 31. marts, det virker til
at mange af holdene fortsætter. De sidste 14 dage bliver dog uden bander.
Vi var igen heldige at så mange af vores trænere fra udendørs fodbold ønskede
at forsætte indendørs. Vi har dog også fået hjælp fra helt nye ansigter gennem
vinteren.
Uden jer var det ej muligt at have en afdeling som indendørs.
Stævner har der ikke været afholdt i år. Vi prøver i den nye sæson, så må vi
om det kan lykkes at få noget op at stå igen. Det giver en god indtægt til
driften i afdelingen.
Vi har i år givet et tilskud på kr. 250,- pr. kontingent betalende spiller. De
fleste hold har været meget ude og spille. Vi mangler nu kun at afholde
trænermøde og få afregnet honorar, så går vi på ferie.
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Der skal vælges ny bestyrelse senere og vi håber på at nogen vil give et nap
med i den kommende sæson.
Medlemsmæssigt ligger vi lige omkring de 80 ungdomsspillere. Vores unge
drenge på 16-17 år, har fået en tid igen fredag aften, så de er kommet tilbage
til klubben her til vinter. Vi har startet et lukket seniorhold op igen, og de har
også fået rørt sig lidt, nogle af herresenior har også været i hallen om
fredagen.
Til sidst en tak til vores bandeteam også kendt under pensionistservice, og
Bente som har sørget for, at de har fået delt dagene ud..
Også en stor tak til alle vores trænere, hjælpere og de mange forældre der har
kørt til stævner.
På ”bestyrelsens” vegne
Anders Brink

Gymnastik
Sæson 2017/2018 et år hvor vi forhåbentlig har knækket koden og er begyndt
at se det positive i vores arbejde og målsætning for gymnastik afdelingen
Vi har i år følgende 6 hold
Forældre barn med 18 deltagere
Puslinge med 27 deltagere
Mixhold med 20 deltagere
Funktionel træning med 10 deltagere
Mave ryg med 10 deltagere
Callanetics med 28 deltagere
I alt aktive 113 medlemmer.
Et fornuftigt resultat som også har vi kan takke vores trænere for
Forældre barn har trænet i Gymnastiksalen, det har kørt fornuftigt, vi vil til
næste år gerne investere i nye redskaber dertil.
Puslinge har kørt rigtig godt, det er et hold med mange aktive, til tider trætte
børn.
Mixholdet har kørt godt i år, børnene har kunne gå fra UFO til gymnastik, vi er
helt sikre på at det har givet lidt ekstra børn.
Funktionel træning har kørt fornuftigt, dog med et sæsonkontingent økonomisk
er det bedre, men holdet burde kunne trække flere.
Callanetics har kørt som det skulle, de ældre damer har det bedst, hvis de kan
passe sig selv uden for mange ændringer.
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Vi har i år på puslinge og mixholdet haft stor hjælp fra 5 piger fra 7 klasse og 3
fra 4 klasse, de har gået til den og forhåbentlig for vi dem til at fortsætte i
næste sæson.
Vi havde Gymnastikopvisning den 24/3 2018 med forældre barn, puslinge og
mixholdet. Det var en fin opvisning på 1,5 time, hvor alle gymnaster til sidst
fik hængt medalje om halsen, som verdens bedste gymnaster i Ubberud.
Vi vil gerne takke alle instruktørerne for deres indsats i sæsonen, de har gjort
det godt i år.
Formand for gymnastikafdelingen
Asger Petersen

Volleyball
På ungdomssiden er der i alt 16 spillere. 9 kids spillere trænes af Trine. De har
deltaget i stævner på Fyn gennem hele sæsonen. De har deltaget i FM med
fine resultater til følge. 7 kids spillere har deltaget i stævne i Ishøj.
Teen har indtil jul deltaget i stævner på Fyn, men efter jul har de måttet
deltage i stævner i Jylland, pga. manglende fynske modstandere. Der er
heldigvis rigtig gode forældre opbakning, så det er muligt.
Teen har intensiveret træningen, med også at træne i Korup om torsdagen. De
har også deltaget i Ishøj stævnet, med en flot 1. og 6. plads.
Desværre er det et generelt problem, at der mangler spillere.
Der har i år været 8 dame senior spillere, hvor holdet ender som nr. 5 i
Danmarksserien.
Herre senior har fået lidt tilgang, så de har været 11 spillere. Holdet ender som
nr. 3, ligeledes i Danmarksserien.
Trim som spiller i Ubberud, har igennem sæsonen været 14 spiller. Dog har
der været varieret tilslutning til stævnedeltagelse, så det ind imellem har
været svært at stille hold.
Det sædvanlige stævne, Uofficielle fynsmesterskaber, er afviklet med
deltagelse af 6 dame, og 8 herrehold.
Der skal lyde en tak for samarbejdet med hovedbestyrelsen, volley bestyrelse
og andre, der aktivt deltager er med til at få afdelingen til at fungere.
Inge Hansen
Formand

8

Petanque

Året startede med at spille indendørs i Ubberud Kultur og Bevægelseshus, fra
Januar til Marts.
4. april spillede vi udendørs igen, det blev starten på en våd og kold sæson.

13 spillere har været i Otterup, hvor der blev spillet bowling.
Har deltaget i tirsdagsturneringen, hvor der kun er 4 hold tilmeldt. Det var dejligt at
se andre klubber. Ubberud vandt ikke nogen præmier.
Som en tradition blev der igen holdt Sct. Hans aften. Der var de sædvanlige spil, hvor
man fandt Årets heks og trold, som blev Ebba og Bjarne. Det var en rigtig god aften,
med bål og sang.
18 spillere var tilmeldt klubmesterskabet. Det regnede hele dagen, men alle tog det
med ”strålende” humør. Vinder blev Ebba, Birgit og Svend.
Året blev sluttet af med Julefrokost, hvor der var 23 deltagere, rigtig flot. Der blev
spillet indendørs petanque. 2 hold spillede, det 3 hold var hepper – og øv kor.
Spillet varede ca. 1 time hvor vi fik os rørt og grinet meget.
Formand Margit Kristiansen

Regnskab

Regnskabet blev gennemgået.
Der blev spurgt til, hvad forretningsudvalget havde tænkt sig, med de penge
man havde. Der er 75 års fødselsdag i 2020, forretningsudvalget er allerede i
”tænke” boks, for at finde ud hvad der skal ske, men det bliver nok noget hvor
der skal bruges nogle penge.
Samtidig har vi over for alle afdelinger, sagt at hvis de kunne finde ud af at
lave noget for ungdom, ville forretningsudvalget gerne give nogle penge til
dette.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
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Valg til bestyrelse
Bente Hansen blev genvalgt
Alex Arndal Petersen blev valgt som kasserer.
Carsten Rasmussen blev genvalgt som suppleant til forretningsudvalget.
Som revisorer blev valgt John Marker-Pedersen og Ulla Vølund.
Tonni Jensen blev valgt som revisor suppleant.
Michael Moresco sluttede generalforsamlingen med at takke alle, som gør et
stort stykke arbejde, for klubben.
Der var også en stor tak til John Marker Pedersen, for de mange år han har
været i bestyrelsen.
Forretningsudvalget
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