
Holstebro, 6. november 2021 

 

 

Emne: 

Referat fra generalforsamling i Holstebro Dragons lørdag den 6. november 2021 kl. 13-1500. 
Gennemført på Idrætscenter Vest i Holstebro. 

 

 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

Dirigent: Morten Halkær (seniorspiller). 

Referent: Anders D. Svendsen (forældre). 

Antal deltagere: 27 (U’er, seniorer og forældre). 

 

2. FORMANDSBERETNING 

Hans Pedersen (formanden) afgav en formandsberetning. Siden sidste generalforsamling har 

bestyrelsen arbejdet med at: 

• Delegere opgaver mhp. at aflaste hinanden. 

• Skabe rammerne for fremtiden af AFC Dragons. 

• Planlægge U-stævner. Men desværre måtte klubben aflyse et U-stævne i foråret pga. COVID-19. 

• Planlægge stævner for seniorerne. 

 

Bestyrelsen har desværre begået nogle fejl i løbet af året. Bl.a. har bestyrelsen ikke fået bestilt 

trænertøj, og koordinationen af at senior- og ungdomsstævner ikke kolliderer har ikke været 

tilfredsstillende. Det blev dog understreget, at begge typer stævner er vigtige. 

 

Klubben besluttede desværre at afbryde samarbejdet med Esbjerg Hurricanes på U14, fordi nogle 

børn ikke fik nok spilletid. I stedet har klubben nu indledt et samarbejde med Herning Hawks med 

U’erne mhp. samtræning, afslutninger og mixhold til stævner. 

 

Påske Cup aflyst pga. COVID-19, så det gav desværre ingen indtægt. Men vi deltog med hjælp til 

90’er festen. Vi skal med til Påske Cup i 2022, og vi skal støtte op omkring det, så vi kan få penge til 

klubkassen. Det er vigtigt at alle støtter op om frivilligt arbejde. Særligt Påske Cup og 90’er festen, da 

de tilsammen giver 45-50.000 kr. 

 

Tak til Asbjørn, og tak til bestyrelsen for godt arbejde og alle spillere for et godt år.  

 

Formanden fortsætter i bestyrelsen men ikke som formand. 

 

3. BERETNING FRA SPORTSCHEFEN 

Asbjørn Lauridsen (sportschef) afgav beretning. 

 

Vi har nu fem ungdomstrænere og seks seniortrænere. Det har været to rigtige gode år, hvor vi har 

rykket os sportsligt og vi har fået flere spillere. 



 

Særlig tak til Stefan, for han var grunden til at vende tilbage til Holstebro Dragons. 

 

Næste år ønsker Asbjørn at fortsætte i en anden rolle som bestyrelsesmedlem, hvor fokus for ham er 

ungdommen. Men det er vigtigt at understrege, at vi støtter op sammen. Vigtigt det ikke er en 

ungdomsklub og en seniorklub, men én samlet klub. 

 

4. REGNSKAB FOR 2020/2021 

Lasse Gadegaard (kasserer) fremlagde regnskab og budget.  

 

Pga. COVID-19 har vi ikke kunne tjene så mange penge til klubben. Men på trods manglende 

indtjening, har vi ikke minus på kontoen. 

 

Klubben har pt. en foreningsformue på ca. 80.000,- kr. hvis alle får betalt deres kontingent. 

 

Der blev opfordret til at kontakte folk direkte hvis de ikke har betalt kontingent. Ikke bare sende en 

mail, men måske følge op med en SMS eller telefonopkald. Mange får ikke lige set deres regning på 

mailen. Bestyrelsens svar er dog, at det er den enkeltes ansvar, at får styr på at betale sine regninger 

og læse sine mails. 

 

Regnskabet er godkendt af revisoren.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. BUDGET 2021/2022 OG KONTINGENT FOR 2021/2022 

Budgettet blev gennemgået af Anders Larsen (bestyrelsesmedlem). For at forstå budgettet, var det 

vigtigt at se det i sammenhæng med den udviklings, som klubben ønsker i 2022. Budgettet afspejler 

med andre ord ambitionerne, målene og visionerne for 2022 og frem. 

 

Hvis man skal søge fonde, så skal man have nogle projekter. I bestyrelsen har man sat nogle mål op 

som kaldes ”Next Level 2023” (NL 2023). Klubben har fået mange dygtige spillere, og klubben har nu 

bl.a. spiller i sportsklasser og på landshold. 

 

Følgende mål, aktiviteter og effekter er blevet defineret for klubben i 2022: 

 

Mål for klubben i 2021/2022: 

• Udvikle Klubben. 

• Øge Rekruttering. 

• Forbedre Talentudvikling. 

 

Målene opnås gennem følgende aktiviteter: 

• Ansætte en head coach på fuld tid, som kan agere mentor for talenterne og øge træningen. 

• Tilbyde valgfagspakker til skoler og efterskoler. 

 

Effekter af aktiviteterne er: 



• Vi vil gerne have mindst fire ungdomsspillere på U-landshold camps hvert år. 

• Eget U16 hold i 2023. 

• 2 seniorer på A-landsholdet 

• Mindst en ny spiller på elitesportslinjen hvert år. 

• 20% stigning i medlemstal og trænerkapacitet (2022 og 2023) 

 

Klubben er begyndt at modtage en del støttepenge til at finansiere projektet for 2022. Som en del af 

projektet, har bestyrelsen arbejdet på, at få en amerikansk head coach til klubben. Hans navn er 

Joseph Gips, og han er for tiden bosiddende i USA. Han har erfaring med at træne amerikansk 

fodbold gennem mange år, og har også før været assisterende træner i klubben. Gips vil meget gerne 

være head coach i klubben fra 1. februar 2022 og året ud til en minimumsløn. Gips’ motivation ligger i 

at komme til Danmark og træne U’er og seniorer, men han vil også gerne være en del af 

lokalsamfundet. Gips havde optaget en video hvor han præsenterede sig selv, og som blev 

præsenteret for alle tilstedeværende.  

 

Budgettet for 2022 er sammensat mhp. at få Gips som head coach med start 1. februar 2022 og året 

ud. Hvis klubben imod forventning ikke får de sidste sponsorindtægter på 40.000,- kr., som er 

budgetteret med, vil klubbens samlede underskud for 2022 beløbe sig til ca. 50-55.000,- kr. 

Sammenholdt med nuværende indeståender, vil klubkassen i så fald balancere omkring 0 kr. ved 

udgangen af 2022. Bestyrelsen vurderer dog, at det er meget sandsynligt, at klubben vil modtage de 

sidste sponsorater. En godkendelse af budgettet vurderes derfor at være en økonomisk lille risiko for 

klubben, men en stor og vigtig investering i vækst og udvikling af klub og spillere.  

 

Som en del af budgettet, lagde bestyrelsen også op til en marginal stigning i kontingent inkl. 

spillerlicens: 

U10-14 pr. kalenderår : 1.500,- (nu) -> 1650,- (fremadrettet) 

U16 pr. kalenderår: 2.000,- (nu) -> 2150,- (fremadrettet) 

U-19 pr. kalenderår: 2000,- (nu) -> 2300,- (fremadrettet) 

Senior pr. kalenderår: 2.500,- (nu) -> 2800,- (fremadrettet) 

 

Generalforsamlingen godkendte budget for 2022 og kontingentstigning for 2022. 

 

6. INDKOMNE FORSLAG 

Ingen 

 

7. OPSTILLING TIL BESTYRELSEN 

Anja og Stefan ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. 

Hans ønsker ikke at fortsætte som formand, men tager et år mere i bestyrelsen. 

 

Følgende blev valgt ind i den nye bestyrelse: 

Hans Pedersen 

Anders S. Larsen 

Asbjørn Viller Lauridsen 

Lasse Gadegaard (kasserer) 



Betina Trampedach 

 

Valg af suppleanter og revisor: 

Mikkel Foldager (suppleant) 

Rasmus Bukhave (suppleant) 

Morten Lose (revisor) 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende møde jf. vedtægterne. 

 

8. EVENTUELT 

Vi har brug for en ungdomsansvarlig, da Stefan ikke ønsker at fortsætte. Der ligger lidt arbejde i 

koordination med kørsel/ungdomskampe, koordination med DAFF og udstyr. Der var umiddelbart ikke 

nogen, der ville stille op. Bestyrelsen drøfter emnet og vender tilbage. 

 

 


