
Generalforsamling 27/10-2015 

Idrætscenter vest 

 

Referat 

Valg af dirigent 

Jeppe Moeskjær er valgt 

Valg af referent 

Martin Borg er valgt 

Formandens beretning V/ Jens Rudbeck 

For et år siden stod jeg også her, og afholdte min formandsberetning foran mange af de samme mennesker. 
Og alligevel virker det som om at det er uendeligt lang tid siden. 
 
Dengang havde vores seniorhold netop tabt samtlige kampe i sæsonen. 
Vi havde måtte melde afbud til sidste kamp da vi ikke kunne stille hold, og vi havde måtte opsige 
samarbejdet med vores daværende headcoach. 
 
Det er præcis 1 år siden! 
 
Dengang stod den øvrige bestyrelse og jeg selv heroppe og fremlagde en ide. 
En ide om at vi skulle tage nogle kæmpe chancer, for at skabe den klub vi ønskede at være en del af. 
 
Vi valgte dengang at tilføje Daniel Ruiz som ny headcoach og tilføje hans søn Blaine Ruiz som spiller og U16 
træner. 
Bestyrelsen og Coach Dan vidste allerede dengang at vi havde en kamp foran os, men også at vi havde 
potentialet til at skabe noget stort. 
 
Når jeg ser tilbage på denne sæson kan jeg med stolthed sige, at vi fik ret! 
 
Fra dag 1, blev der lagt en ny linje. 
Det har betydet at vi nu har et ubesejret senior hold som har vundet ALT hvad de har prøvet kræfter med. 
Og fra næste år skal spille i 1. Division. 
Det har betydet at vi skabte et U16 hold sammen med vores naboklubber der kun lige akkurat missede 
playoff. 
 
Samtidig har udviklingen i år også betydet at vi for første gang i Dragons historie har kunnet se ikke bare 1 
men hele 3 landsholdspillere repræsentere Dragons. 
 
Jonas Madsen  Mathias Dahl            Marcus Hjalager 
Deltog alle i U17 landsholdets turnering i Sverige i uge 42,  
mens Frederik Nielsen også var udtaget men ikke kunne deltage. 
 
Dette vidner om et kæmpe potentiale for Dragons i de kommende år og giver alle vores nye medlemmer 
noget at stræbe efter. 
 
Ud over de sportslige resultater så har året også budt på nogle resultater uden for banen. 



 
Bl.a. ønsker jeg at fremhæve at vi i år har præsteret at have over 350 tilskuer til en hjemmebanekamp i 
september måned. 
Og at vi generelt har haft mere end 100 tilskuere til samtlige hjemmekampe i år. 
 
Og selv til en udebane kamp i Herning i oktober måned, valgte mere end 100 tilskuer, fans og familie at tage 
med og støtte op om holdet. 
 
Samtidig har dette også været året hvor vi har haft mere mediedækning en nogensinde før. 
 
Disse resultater har også været med til at danne grobunden, for at det er lykkedes os at nå til enighed med 
Holstebro Kommune og Idrætscenter Vest om nye store lokaler som vi vil bruge vores offseason på at gøre 
klar, således at vi fra næste sæson kan byde vores gamle og nye spillere velkommen til nogle af de bedste 
football faciliteter i hele Danmark. 
 
Og til sidst har disse resultater også været stærkt medvirkende til at vi fra bestyrelsens side, endnu engang 
har valgt at satse og bringe Daniel Ruiz tilbage som Headcoach i 2016. 
 
Coach Dan og bestyrelsen tror på at vi har gang i at bygge noget specielt. 
Og vi ønsker at kæmpe videre for at overbevise resten af Football Danmark om det samme. 
 
Vi har som mål at skabe en klub som alle andre ønsker at være en del af. 
Vi ved at vi allerede er godt i gang, og vi ved at hvis vi forsat arbejder sammen som en familie, så er der 
ingen grænser for hvad vi kan opnå. 
 
Jeg vil derfor slutte af med at sige Tak til jer alle sammen for det arbejde i vælger at ligge i vores klub, men 
samtidig vil jeg komme med en opfordring om at vi skal forsætte dette arbejde, for vi har stadig MASSER af 
potentiale som vi kan udvikle. 
 

Fremlæggelse af regnskab 

Martin Borg fremlægger regnskab for året 2014/15.  

 

Gennemgang af regnskab gik igennem uden videre kommentarer, foruden konti spørgsmål.  

Årets regnskab kom med et plus på 49.503,46 kr. som er hensat til indkøb jfr. 2020 planen. 

 

Gennemgang af foreslået budget og kontingent– Se vedhæftede budget 

Der er mange spørgsmål, primært på kontingent og passive medlemskaber.  

Den siddende bestyrelse forklarer tanker omkring passive medlemskaber, hvor der ligges tryk på rabat 

aftaler med forskellige virksomheder samt gratis entre til alle hjemmekampe. 

 

Der er diskussion omkring forslag om at tage entre ved hjemmekampe til senior – Det er ikke på budgettet. 

 

Budget og kontingenter godkendes enstemmigt 

 



Valg til bestyrelse 

 

Hele bestyrelsen ønsker genvalg – Jeppe Moeskjær er ikke på valg da han er næstformand jfr. Vedtægterne. 

Amanda Pedersen og Lone Hvas stiller op. 

 

Bestyrelsen vil bestå af; 

Martin Borg 

Jeppe Moeskjær 

Jens Rudbeck 

Lars Henrik Jakobsen 

Aziz Dakhel 

Suppleanter 

1. Amanda 

2. Michael Sundgaard 

3. Stig Jensen 

 

 

Lone Hvas er opstillet og udnævnt til kasserer, som 4. Suppleant. 

 

Jette Madsen er valgt til revisor. 

Der er konstituerende møde Mandag d. 2 November 

Evt. 

Der bliver oplyst datoer til faste arrangementer – de bliver delt på facebook 

Bestyrelsen søger en dommer ansvarlig som ikke er medlem af bestyrelsen. Der er ingen der melder sig 

Peter Clausen vil gerne livestreame hjemmekampe, og da han har udstyr til ca. 50.000 kr. vil han gerne have 

et overdækket tvtårn meget gerne modsat kommende tribune, og påtænker at dette skal påføres budget 

fremadrettet. 

Alle synes det er en fantastisk ide. Der er lagt op til at tvtårnet skal bygges af frivillige hænder og midler. 

 

Michael Sundgaard påpeger at alt udstyr som er klubbens skal AFLEVERES retur snarest muligt. Det skal 

optælles og registret. Det bliver også delt på facebook.  

Asbjørn Viller spørger til økonomiske midler, til sociale arrangementer for spillere der har lavet mere end 

sine 20 timers arbejde. Bestyrelsen tager det med til næste møde. Der bliver argumenteret for at der er alt 

for meget arbejde, hvor der ikke er nogen gulerod den anden vej.  

Der bliver bedt om bedre planlægning. 

Asbjørn Viller foreslår at der oprettes en Hudl account 

 

Jeppe Moeskjær afslutter med at fortælle om planer omkring opbygning af nye omklædningsrum og nye 

faciliteter. 



 

 

  

 

Holstebro Dragons - Budget 
   Periode: regnskabsåret 1. Oktober 2015- 30. September 2016 

 

      Regnskabsoversigt 
   

      BUDGET   
   Indtægter   Udgifter     

Kontonr. Kontonavn Beløb Kontonr. Kontonavn 
 

1001 kontingent 184.000,00 9001 
bane/ lokale 
leje 30.000,00 

1002 tilskud 7.500,00 9002 udstyr 30.000,00 

1003 
Passive medlemmer a 300 kr. 
stk 30.000,00 9003 Trænertøj 10.000,00 

1004 salg af div 5.000,00 9004 merchandise 2.500,00 

1005 spiller trøjer salg 9005 køb af div 2.500,00 

1006 merchandise 5.000,00 9007 trænerløn 30.000,00 

1007 sponsorater 150.000,00 9008 internet 
 1008 arrangementer 100.000,00 9009 hjælp til foreningsarbejde 

1009 OFF SEASON CUP 5.000,00 9010 Gebyr 
 1010 Træningstøj 

 
9011 DAFF 75.300,00 

1011 Contact sport Spiller 9012 dommer 
 1012 Fonde 

 
9014 BUS / KØRSEL 60.000,00 

1013 Træningslejr 
 

9015 Administration 6.000,00 

1014 Matriale til sponsor 9016 Sponsorpleje 5.000,00 

1015 Importspiller 
 

9017 Contact sport Spiller 

1016 Bonusbogen 
 

9018 Træningslejr 
 1017 Julekalender 

 
9019 Matriale til sponsor 

1018 Entré indtægter 9020 Offseasoncup Udgifter 

1111 bank 
 

9021 Trænerkurser 20.000,00 

Indtægter i alt: 486.500,00 9022 Importspiller 215.000,00 

   
9999 bank 

 

   
Udgifter i alt: 486.300,00 

      

   
Årets resultat 200,00 

 


