Generalforsamling i SSB 2011
Omkring 35 fremmødte. 6. marts 15.00
Dirigent. Henrik Strunge
Generalforsamlingen er rettidig indkaldt og godkendt.
Referent Morten Villadsen.

Formandens mundtlige beretning i et kort resume
(Skriftlig beretning kan også læses i indkaldelsen)
Baggrund om sidste års generalforsamling og implementering af den nye struktur. Vi har lavet et opgør
med projekterne. Forankringen af projekterne var svær pga. frivillighed/løn problematik i forbindelse
med den nye struktur. SSB er en lokal idrætsforening og vi har et Fokus på Vesterbro. Vi har nu en
foreningsmedarbejder og seks sporledere. Det fungerer godt i nogle spor. Mindre godt i andre spor.
Tæthed – værdier – sammenhæng mellem formandskab og medlemmer ude på gulvet. Det er dér vi vil
hen.
Frivilligheden. Vi har lavet nye rammer (1500-4500kr) rent økonomisk. Det har betydet vi har måtte
lukke nogle hold. Men vi håber at få bedre styr på det efter de nye rammer falder på plads.
For at få rum til den nye struktur skal komme på plads lukker vi ned på projektdelen – så vi kan få plads
til at implementere den nye struktur.
Projekter
Vi har afsluttet ”Partnerskabsaftale med KK” om indvandrerpiger i fodbold.
Vi har lukket for det projekt med Frederiksholm som handlede om inddragelse af institutioner.
Projektet har været svært, fordi frekvensen af børn har været skiftende så vi har forladt det
personrelaterede og gået over i det institutionsrelaterede.
Andet afsluttet projekt : ”Hæmsko til sportsko”. Børn med særlige behov. Specialskoler. Fokus børn
med anden etnisk baggrund. Det var en svær øvelse. Vi har fået 5 børn indmeldt og 5 børn som ville
kunne meldes ind. Vi har desværre haft nogle sager som strandede på skriveborde, men har faktisk
nået nogle resultater.
”Familie, parat, start” et projekt med babysvømning, småbørnshold, familieidræt. Det er forankret i
Dittes spor med kvindeidræt.
Fitness. Maskinrummet. Fitnessprojektet skal forlænges året ud så vi kan bruge mere tid på at få det
landet.

Boblehallen. Rå bygning. Gadeaktiviteter. Vi er blevet en ”luksusforening” overordnet, men generelt
har vi faktisk gode forhold. Boblehallen er dog en rå bygning. Stedet bliver brugt til blandt andet cykling
i SSB.
Jubilæumsfest. Den var god. Vi bliver 50år om 5 år. Det er godt at vi kan samle på tværs af foreningen.
Vi vil gerne samle folk, men det kan være svært at få alle med og til at møde op.

Beretningen er blevet godkendt med klapsalve!

Regnskabet
Uddeles på papir.
Peter Gorm Hansen (herefter ”Peter”) gennemgår regnskabet. Der er få spredte spørgsmål.
Vi er fortsat en formuende idrætsforening.
Der spørges til ”Fairplay banerne” – der svares at de er på Carlsberg og bruges ca. 10 gange om året.
Der spørges til de ”hensatte tilskud”. Peter gennemgår dem en for en.
Regnskabet bliver godkendt med klapsalve.

Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag. Der ønskes aktiviteter der skaber mere interaktion mellem vores
aldersgrupper. Måske skal man nedsætte et udvalg med forskellige repræsentanter. Idéen udsættes til
under punktet ”Fremtidig arbejde”.

Valg
Valg til formandskabet i SSB – vi har været 6 i formandskabet i 2010. 2 træder ud. Dan, Peter, Henrik og
Ole er nuværende medlemmer. Ole fortæller lidt om hvad posten kræver ad arbejde for et nyt
formandskabsmedlem.
Der bliver udbedt at kommunikation skal gøres bedre i forhold til generalforsamlingen. Der spørges
efter indbydelse og tydeligere dagsorden.
Pia Mortensen vil gerne være med på møder og lære om SSB på den måde fremover.
Til næste generalforsamling laver formandskabet en tydelig redegørelse for hvad det kræver i forhold
til foreningsrelation (træner, medlem, holdleder, sporleder, ansat) at være medlem af formandsskabet.
Henrik, Dan, Ole og Peter forklarer hvem de er. De vælges med klapsalver.
Frank og Lars Nygaard har siddet i bestyrelsen for Idrætsfabrikken. De vil gerne fortsætte i bestyrelsen
hvis ikke andre vil. De genvælges.

Fremtidigt arbejde
Ginnie Goltermann (herefter ”Ginnie”) holder et oplæg om frivillighed og rekruttering. Vores store
udfordring efter strukturomlægningen. Hvilke frivillige har vi? Hvordan rekrutter vi? Indefra eller
udefra? Vi vil gerne finde dem i lokalområdet. Vi vil gerne skabe netværk og ansvar lokalt. Andre
foreninger har haft succes med et rekrutteringsudvalg. Desuden har vi talt om events der skal skabe
opmærksomhed. Et løb der skal skabe tiltrækning af frivillige. Butikken på Istedgade som bliver et
synligt vindue til gaden. Video der præsenterer SSB. Tage udgangspukt i Saxogade, Cafe Sonja osv. for
at rekruttere. Men de bedste resultater kommer ofte fra prikkemetoden. Vil DU være instruktør? Tænk
derfor på venner og veninder i den henseende.
Der spørges til mere reklame for det nye fitnessrum - mhp. at få nye medlemmer.
Ginnie. Det er ikke medlemmer, men frivillige arbejdskræfter der mangler.
Der spørges: Hvordan sikres fagligheden?
Ginnie: Det har vi talt meget om. Man kan altid være medhjælper. Vi giver jo også kurser til vores
instruktører. Vi er ikke en elitesportsklub. I virkeligheden behøver man ikke kunne rigtig meget for at
kunne starte op med at undervise og så kunne uddanne sig derfra. Kurser gives i stor still. Det
fremtidige rekrutteringsudvalg vil have støtte fra formandskabet. Henrik vil gerne være med i udvalget.
Peter om fremtidig arbejde og fremtidige begivenheder
Den 1. november er der reception for Settlementets 100års jubilæum.
Den 5. november er der jubilæumsfest for Settlementets 100 års jubilæum.
Der er planlagt et pigesportsspor. Indeholdende alt mulig sport for piger. Sporet bliver organiseret under
Pia i settlementet. Prisen bliver 200kr i kontingent per halvår til at starte med. Kontingentet kommer til at
være stigende nående til samme niveau som resten af SSB. Sporet kommer op at køre i nær fremtid.
Pia Mortensen fortæller om at blande generationerne mere. Kvindenetværket bliver startet op og er for
alle kvinder på Vesterbro. Vi laver et flergenerationshus i Settlementet (hvis vi får pengene). Pigefestivalen
på Idrætsfabrikken bliver også inkluderende for kvinder i år – så vi kan få dem ind i SSB eller andre steder.
Vision er at vi på sigt har vi et netværk der baserer sig på frivillighed. Hvor man gøre tjenester for hinanden.
Forskellige aktivititeter. Kvinder og isæt etniske kan være svære at få til at gå til ting fritidsaktiviteter.
Pigefestival Fredag d. 3 juni på Idrætsfabrikken. Dans, foredrag, mad, fest, netværk osv.
Peter fortæller om Settlesamvirket (SSB, IDRÆTSFABRIKKEN, SETTLEMENTET)
Hvis der findes nogle penge til generationshus får alle mere at vide om hvad det er og hvad der sker med
det.
BU udvalget
BU udvalget. Udvalgets eksistensvil fremgå af foreningsdiagrammet som en fast del i SSBs struktur.
Udvalget vil være selvsupplerende. SSBs foreningsmedarbejder vil have fast sæde i udvalget. Udvalget vil

være ansvarligt for fælles arrangementer i forhold til børn og unge. Udvalget vil i øvrigt have til opgave at
etablere et frivillighedskorps blandt foreningens forældre i forhold til afvikling af arrangementer. Udvalget
har kompetence til - i dialog med formandskabet – at deltage i eller tage initiativer i forhold til andre
indsatsområder. På det første møde i udvalget efter generalforsamlingen vil formandskabet deltage mhp.
at udvikle og koordinere aktivitetshjulet for den kommende sæson. På dette møde aftales også
mødeplanen for den kommende sæson. Udvalget kan til enhver tid indkalde formandskabet til møde eller
selv bede om foretræde på et formandskabsmøde.
Der spørges til og diskuteres nødvendigheden muligheden og den mulig gavn af en fælles sæsonafslutning.
Den begrænsende faktor i forhold til gennemførelsen er frivillig arbejdskraft som er en udfordring i hele
foreningen for alle aktiviteter. Der besluttes at idéen ikke fejler noget og fint kan indføres i fremtiden, men
at foreningen i første omgang skal fokusere på en stabil daglig drift med den nye struktur.

Budget
Peter Gorm deler ud på papir. Peter gennemgår. Maria spørger til Istedgade 79. Hvad skal vi bruge den til?
Peter svarer. Der spørges lidt løst og frafaldes fra forskellige, der forklares og præciseres og budgettet
godkendes.

17.06 generalforsamlingen er færdig.

