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Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Svendborg forenede Boldklubber  
 
Torsdag den 21. marts, 2019 - kl. 20.00 
 
 
Kære generalforsamling, 
 
Vi har valgt at dele dette års beretning op, i følgende overskrifter: 
 
Året der gik, Økonomi, Klubhus og faciliteter, Samarbejde og så vil jeg lidt utraditionelt slutte 
beretningen af med at se ind i fremtiden, 2019.  
 
 
Året der gik 
 
2018 har på rigtigt mange måder været et godt år for SfB, både på, og udenfor banen. 
Vi har sikkert alle vore højdepunkter, men lad mig nævne et par af de begivenheder, der står 
klarest i min erindring: 
 

• Afholdelse af vores afslutningsfest i juni måned, hvor et par hundrede medlemmer i løbet 
af dagen deltog i diverse fælles aktiviteter og sluttede af med spisning og kåring af årets 
spillere.  

• Jeg husker vores ungdomsholds generelt flotte sæson, vores Serie 1. holds oprykning til 
Fynsserien, og vores tilbagevenden til Danmarksturnering i samarbejdet SfB-Oure FA. 

• Jeg tænker på et fantastik godt Høje Bøge Open Air arrangement, hvor klubben på vanlig 
vis viste sig frem fra sin bedste side, og i 2018 også var tilsmilet af suverænt vejr.  

• Jeg husker to gode Øens Hold stævner, hvor vi igen, igen indbød landets ungdom til et 
super arrangement på vores anlæg.  

• Jeg vil huske 2018 som året, hvor SfB blev nomineret til årets fodboldklub på Fyn, og helt 
uforståeligt ikke vandt ;-)  

• Det var også i det forgange år, at vores Traditionsfest havde 25-års jubilæum, og vi fejrede 
det her i klubhuset, sammen med lidt over 100 inkarnerede SfBere.  

• Endelig, og måske vigtigst, vil jeg tænke tilbage på 2018 som året, hvor vi i fælleskab fik 
stabiliseret klubbens økonomi, og fik skabt en platform, en affyringsrampe for klubbens 
færd ind i fremtiden. 

 
Økonomi 
 
Revisor Ole Nielsen kommer til at gennemgå regnskabet for 2018 om et øjeblik. Det er et regnskab 
med en budlinje vi kan være tilfredse med, ja nærmest stolte af.  
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Udover støtte fra trofaste sponsorer, ligger der så uendeligt mange timers frivilligt 
foreningsarbejde i det positive resultat, at vi for guds skyld ikke skal begynde at regne timeprisen 
ud. Vi skal blot glæde os over, at vi i fælleskab har taget et stort skridt i den helt rigtige retning.  
 
 
Klubhus og faciliteter 
 
Vi har igen i år lavet flere kosmetiske forbedringer på vores klubhus. Jeg, og det er ingen 
hemmelighed, er specielt glad for, at der er kommet nyt gulvtæppe, og sender en hjertelig tak, til 
de sponsorer som gjorde det muligt og til Müller og gutterne, som hjalp med at få det lagt. 
 
Allerede på sidste års generalforsamling tog jeg hul på dialogen omkring et muligt nyt klubhus til 
SfB. Siden da, er der afholdt et hav a møder og diskuteret stolpe op, og stolpe ned. Vi afsøger 
fortsat med Steffen Kremmer i spidsen alle muligheder, og jeg syntes også, at det er fair at 
konstatere, at vi er kommet et skridt tættere på en realisering. Der er dog fortsat lang vej igen før 
”spaden kommer i jorden”.  Hvis projektet kommer tættere på en realisering, bliver der naturligvis 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor planerne vil blive fremlagt og diskuteret. 
 
Vi tumler også fortsat med mangel på kunstgræs, og også det projekt skal have høj prioritet i 2019.   
 
 
Samarbejde 
 
I sommeren 2018 fik vi skudt vores samarbejde med Oure FA i gang. 3 hold spillede i efteråret i 
SfB-Oure FA regi.  Helt overordnet set, er vi i bestyrelsen meget tilfredse med samarbejdet. Der er 
ingen tvivl om at samarbejdet giver os mulighed for at tilbyde de unge talenter på Sydfyn, et helt 
specielt miljø at udvikle sig i. Vi fik sidste år T-licens og vi forventer i år at få 1-2 stjerner efter det 
nye licenssystem. Jeg vurderer, at lever vi op til de planer der er lagt, kan SfB-Oure FA realistisk 
opnå divisionsstatus for U17 og U19 i sommeren 2020. Samarbejdet er jo stort set lige startet, og 
meget kan forbedres over de kommende sæsoner, men som sagt, overordnet er vi blevet 
bekræftet i, at det var den rigtige beslutning som klubben tog, da vi den 25. januar 2018, sagde ja 
til samarbejdet. 
 
 
2019 
 
Jeg vil som sagt lidt utraditionelt benytte lejligheden til at kigge lidt ind i fremtiden, og prøve at 
zoome ind på et par af de vigtigste initiativer, vi som forening står overfor at søsætte. 
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De initiativer der planlægges skal ses i lyset af, at det er bestyrelsens klare fornemmelse, at der er 
et brændende ønske blandt mange af vores medlemmer og sportslige ledere om at udvikle 
klubben, om at skabe både et unikt talentudviklingsmiljø, men så sandelig også at fastholde  
foreningen SfB i alt dens bredde og mangfoldighed.  Nogle af initiativer er således rettet mod at 
udvikle elitedelen af vores klub, andre mod breddedelen. 
 
Mens vi tager et kig på, hvilke initiativer den nuværende bestyrelse har igangsat, eller er ved at 
igangsætte, så er det værd at huske, at der et alternativt til udvikling og ambitioner, og det er 
status quo. Og i SfBs tilfælde er det ikke så ringe endda. 
 
6 Spor:  

• Definition af elitefodbold 
• Definition af breddefodbold 
• Etablering af sponsornetværk 
• Finansiel 5-årsplan 
• Kommunikation med medlemmer 
• Bedre faciliteter 

 
 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke alle de trænere, ledere og frivillige, der har 
hjulpet klubben i året der gik. Uden jeres hjælp med stort og småt, havde vi ikke en forening, så 
simpelt er det, stor tak til jer alle. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Morten Frederiksen 
Formand 
 
 
 


