REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING
VALG AF DIRIGENT
Kaj Gerhard blev valgt.
VALG AF STEMMETÆLLER
Sten Heintz blev valgt.
VALG AF REFERENT
Martin Hemmingsen blev valgt.
FORMANDENS BERETNING
Godkendt.
Klubben har ca. 230 aktive medlemmer, trænere og ledere. Det er nogenlunde status quo ift. året før. Der er ca.
en omsætning på 50 spillere årligt.
Klubben har spillere og hold i følgende ungdomsårgange: U11, U13, U14, 2xU16
Udfordringen er at få aktiveret klubbens fødekæde, som er de helt unge spillere fra især Nordbyområdet, og de
børn som er på Nordbyskolen.
Klubben har følgende seniorhold:
3 x herresenior, 2 x dame senior, Old-boys, Veteran og Veteran Master.
Det er lykkedes at fastholde flere ungseniorer end tidligere som et særligt fokus hos klubben.
I Tingsted Boldklub er fællesskabet i højsædet. Klubben har sociale kompetencer som et fokus, samtidig med
at klubben vil udvikle fodboldspillere på alle niveauer.
En metode til at opnå klubbens mål er at arbejde med trænerteams, som klubben tror på er den rigtige vej at gå
ift. klubbens målsætninger.
Der er fortsat brug for flere og dygtige trænere, som kan indgå i klubbens træningskoncept.
Klubbens økonomi er solid. Der er i 2018 brugt ressourcer på initiativer i klubben, som skal fortsætte den gode
udvikling.
Klubbens 2020-plan følges fortsat, og man er godt på vej ift. de målsætninger, som klubbens stiler imod at
opnå.
JUBILAR OG FØDSELAR:
Tillykke til Kaj Gerhard som har været aktiv medlem i klubben i 50 år.
Tillykke til Finn Larsen med rund fødselsdag i 2018.
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GENNEMGANG AF REGNSK ABET
Klubbens kasserer Otto Sembach gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen indkomne forslag.
VALG TIL BESTYRELSEN
Andreas Stabell blev valgt som ordinært medlem til bestyrelsen.
Dan Nielsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Michael Løvenskjold Nielsen blev valgt til revisor.
EVENTUELT
Klubbens sportschef Tim Larsen havde følgende input:
Klubbens fokus på fastholdelse af spillere, og den afgørende rolle som dygtige trænere også har i den
sammenhæng.
Kubbens evne til at fortælle og kommunikere alle de de gode historier, som der er mange af. Det er afgørende
for klubbens udvikling, at der kommer endnu flere spillere i alle aldre til Tingsted Boldklub.
Klubben skal evne at understøtte og pleje netværket mellem spillere, forældre, trænere/ledere. Det er vigtigt, at
klubbens ledelse fortsætter med aktivt at understøtte det tema.
Klubbens baneansvarlige Benny Ellekjær orienterede om tilgang af nye materialer til klubbens aktiviteter, samt
et initiativ fra kommunen, der omhandler en ny og mere økonomisk overkommelig aftale for klubberne på
Lolland-Falster omkring brug af kunsstofbanen på Gunslevholm.
Klubbens formand Tommy Henriksen orienterede om klubbens samfundsværdi, som viser i hvilket omfang
klubbens aktiviteter bidrager til eksempelvis sundhedstilstanden, de frivilliges værdi, samt hvilken økonomisk
ressource klubben bidrager med.
Træner Finn Larsen spurgte til fremdriften i projekt ny bane i Tingsted. Han opfordrede til at klubben benyttede
muligheden for at tilknytte flere og nye ressourcer i bestræbelserne på at komme i mål med projektet.
Klubben har hidtil benyttet sig af en strategi, som ikke har haft det forventede udbytte, og vil fremadrettet have
et nyt fokus, som skal sikre, at flere scenarier bliver bragt i spil.
Træner Mayse Hansen opfordrede klubben til at være mere opsøgende på Nordbyskolen ift. at aktivere de
mindste årgange i klubben. Tiltagene må også gerne foregå på selve skolen.
Klubben har tidligere i 2017 og 2018 været aktive med et tilbud til indskolingens elever, som også har bidraget
til klubbens U11-årgang. Skolen har dog pt. valgt at sætte projektet på standby, pga. ansættelse af ny
skoleleder. Klubben håber, at projektet kan genoptages snarest muligt, og vil i 2019 få en afklaring på dette.
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Klubbens formand takker for input til dagens generalforsamling, og ønsker alle fremmødte et godt fodboldår i
2019.
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