Referat DGL 2000 Generalforsamling d. 25.01.2014
Antal fremmødte = 42 personer.
Sted: Ceres Bryggerierne og Fodboldfabrikken
1.
Valg af dirigent og referent
Peter Kjeldsen: Dirigent
Line Dollerup: Referent
2.
Formandens beretning af Peter Kjeldsen
Strategi 2015 – året 2013:
‐ Sportsligt: oprykning til JS og serie 3, serie 5 blev + pigehold eksisterer stadig og opstart af
7.‐mands. Samtidig har vi både afholdt indendørs og udendørs turneringer. VI har fået 2
baner i Tilst og 95% af opstart+efterår er på kunst, Spillermøder 3 per sæson er opfyldt. Alle
mål er opfyldt.
‐ Organisatorisk: styrkelse af bestyrelsen, 105 medlemmer og højt medlemsengagement.
DGLs Venner ture, Opstart af Advisory Board planlagt til at skulle starte op ultimo 2014.
‐ Økonomisk: Overskud på 37.790 kr. og styrkelse af egenkapitalen.
‐ Socialt: Super Saturday 4 gange årligt, madordning 1 gang om måneden blev gennemført.
Aktionærdag, bustur til udekampe – alt er indfriet i 2014 . Værdidag tiltænkes efterår 2014.
‐ Alt i alt et meget succesfuldt år med mange mål nået.
Spillerundersøgelse 2013:
Spillerundersøgelsen blev gennemført i november 2013. Se uddybende info i referat‐
præsentationen fra generalforsamlingen.
Vedtægtsændring:
Vedtægtsændringer: ”Nr. 15 – tegningsret”
Først ved dispositioner over 5000 kr. skal formanden skrive under (i dag er dette 1000
kr./hver gang)
3. Forelæggelse af regnskab af Mathias Hvidberg stedfortrædende økonomichef
‐ Resultatopgørelsen viser et overskud på godt 37.000 kr grundet flere kontingentkroner,
succesfuld DGL aktie/Klubhæfte og stor hjælp fra medlemmer til arrangementer, eks. M2
film , Grøn koncert osv. Fokus på sportslige resultater betyder en større udgift end tidligere
år + større udgift end budgetteret til baner/hal pga. Kunstgræs og materialeomkostninger.
‐ Det er vigtigt at der bliver generet et overskud, der kan dække eventuelle uforudsete
omkostninger.
‐ Årets resultat historisk set:
2010 = ‐14.396 kr. / 2011 = 4.721 kr. / 2012 = 14.880 kr. / 2013 = 37.790 kr.
‐ Budget 2014: forventer et overskud på ca. 29.000 kr.
4. Fastlæggelse af kontingent
‐ Fastholdelse af 2013 kontingentsatsen:
‐ Herrer 700 pr halvår eller 1050 for hele sæsonen (ved salg af 3 aktier). 1275 uden salg af
aktier
‐ Damer 350 kr pr halvår // 600 kr. for hel sæson
‐ Oldboys: 350 kr pr halvår
‐ Passive: 100 kr pr halvår
Betaling: Senest 1. April ellers spilles der ikke kamp

5. Valg til Hovedbestyrelsen
‐ Formand: Peter Kjeldsen genopstiller og bliver valgt uden kampvalg
‐ Sportschef: Svend Hansen genopstiller og bliver valgt uden kampvalg
‐ Økonomichef: Mathias Hvidberg stiller op og bliver valgt uden kampvalg
‐ Sponsorchef: Mads Wagner genopstiller og bliver valgt uden kampvalg
‐ Kommunikationschef: Anders Larsen genopstiller og bliver genvalgt uden kampvalg
‐ Materialechef: Carl Martin Munkholm (Calle) genopstiller og bliver valgt uden kampvalg.
‐ Rådgiver: Lasse Mønster fortsætter.
‐ Kristisk Revisor: Søren Krogstrup og Stefan Udbye genopstiller.
‐ Turneringsansvarlig: Henrik Aaen Mortensen + en person mere  tag gerne fat i Henno
eller Peter Kjeldsen hvis interesseret.
‐ Repræsentantskab: Hvert enkelt bestyrelsesmedlem tager fat på medlemmer ang.
indgåelse i repræsentantskab.
Økonomi/administration 2014:
‐ Alle skal have oprettet spillerprofil på dgl2000.dk hurtigst muligt.
‐ Holdkort bliver elektronisk fremadrettet via Kluboffice.
Materiale 2014:
‐ Spillerundersøgelsen  viste betydelig stigende tilfredshed med håndteringen af
materialer. Dog ønsket om at lægetasker, overtrækstrøjer og luft i bolde skal forbedres.
‐ Containeransvarlig  bliver fremadrettet Kristian Rand.!
‐ Materialekoordinatorer:
1 hold = Thorkild Christensen
2 hold = Christian Sørensen
3 hold = Anders Sørensen
Damer = Stine Stokbæk
‐ Ny container struktur  Rød er til bestyrelsen // blå til daglig brug, træning mv.
‐ Der laves boldrum til hvert hold i containeren
‐ Hvert hold har 8 dunke / herrerne fælles veste, pigerne deres egne / Lægetaske indhold
skal løftes.
‐ Vask af kamptøj  foregår via google, hvor man udfylder, når man har vasket (se referat‐
præsentationen)
‐ Bestilling af tøj og støvler, eks. fra aktiesalg  se præsentation og hjemmesiden for mere
info.
Kommunikation
‐ Kommunikationsteamet:
‐ DGL news: Line Dollerup, Morten Målmand
‐ Hjemmeside: Peter E., Henno
‐ PR: Anton Lind
‐ Arrangementsansvarlig: Skal findes – så meld endelig ind, hvis lyst.
‐ Hjemmeside: bliver informationssite fremadrettet – dialog vil i højere grad foregå via de
sociale medier.
‐ Arbejdes på en komm.strategi, hvor sociale medier, live opdatering mv. Tænkes sammen
‐ DGL news: næste udkommer omkring sæsonstart
‐ Har du hørt, at (PR): omkring 1 marts
‐ DGL præsentationsvideo af klubben: forventes klar ca. 1 april
‐ socialt: Fester 4 gange (måske kun 3) årligt
‐ Busture til JS udekampe – næste i foråret
‐ Madordning – efter 1. April 1 gang om måneden
‐ Aktionærdag (primo juni) og supersaturdays fortsætter

Sport 2014:
‐ Der er lavet et sportsteam omkring Svend, som Sportschef:
‐ Lasse Mønster, Nils Hjelm, Jesper Hellegaard og muligvis et pigemedlem.
‐ 2013 tilgang af ca. 15‐18 nye herrespillere og 5‐7 nye damespillere
‐ Samme i niveau i 2014, og så satses der på, at lave et nyt 11‐mands herrehold
Trænerteamet:
‐ Jyllandsserien: Ulrik Rasmussen og Kristian Hansen
‐ Serie 2: Frederik og Kristian (Lis)
‐ Ny træner på serie 5 : Tommy Mikael Klemetti (inkl. Anders Sørensen og Lasse Callesen)
‐ Pigeholdet: Jens Christian (JC) og Marc Nielsen
DGL Kalenderen/opstart:
‐ se uddelt ark med opstartsprogram og hjemmeside
Sportslige mål for forår 2013:
Dameholdet:
Sportslige mål:
‐ Stabilisere 11 mandshold
‐ Det er vigtigere med tillid og sammenhold end at vinde kampe i starten
‐ Vokse bruttotrup til 30 spillere
‐ bred rekruttering fra netværk og studiemiljø
‐ Træningsopstart uge 5 ved 6 tilmeldinger
‐ Udviklingsplan for alle spillere (frivillig)
Sociale mål:
‐ Skabe en respekteret position i DGL
‐ Flere tilskuere til kampene
‐ Kampreferat fra alle kampe
‐ Holdet med flest billeder
‐Deltagelse i fælles opvarmning
‐ Der skal grines hver gang til træning
‐ Skal se 3 herrekampe i sæsonen
Serie 5:
‐ Oprykning til – og stabilisering i serie 4
‐ Forventning om, at spillerne giver sig 100% til træning
‐ Træningsfokus på det opbyggende spil
‐ Holdet skal stilles efter træningsindsats, MEN der skal være plads til undtagelser
‐ Øl‐ordning skal fortsætte som hidtil.
Serie 2:
‐ Top 4 – stabilisering
‐ Trup på 22 spillere
‐ Løbende anbefalinger til JS træner om gode præstation
‐ Fælles opspils skabelon med JS  Udvikling af 3‐4 faste opspilsskabeloner
‐ Færre træningsafbud
‐ Tilgang af 3‐5 spillere
‐ Fokus på opspil
Jyllandsserien:
‐ Top 4
‐ Trup på 18 spillere
‐ Videreudvikling af spilkoncept (mere boldbesiddende)
‐ Udvikling af 3‐4 faste opspils skabeloner
‐ Træningsprocent på 80%

‐ Høj træningsintensitet
‐ Tilgang af 2‐3 spillere til start 11
‐ Øget konkurrence om pladserne (træningsindsats vægtes højt i udtalelse)
Træning – den røde tråd:
‐ Inden træning: 1 minut hvor trænerne har ordet inden træning
‐ Hilser på nye spillere
‐ Mentorordning – alle nye spillere får en mentor på det respektive hold
‐ Samme basisøvelser forsøges på alle hold – initieret af JS
‐ Trænerteams snakker sammen før hver træning
‐ Den første i ugen er der 15 min. Fællesopvarmning.
‐ Specialtræning igangsættes
‐ Fodbold fitness fortsætter – 1‐2 gange per halv år
Spillermøder:
‐ Essentielle for både trænere og spillere for at afstemme retning og forventninger.
‐ Spillermøde under træningslejren og 3 i alt på hele 2014
Træningslejr 2013:
‐ Dato: d.15‐16. Marts 2013 i Bording. Se uddelt agenda
Rekruttering:
‐ Teamet består af: Trine K, Stine S, Nils H, Rasmus L., Mark A. (der skal findes et medlem fra
serie 5)
‐ Mere fokus på de nye spillere, som dukker op, herunder mentorordning
‐ Tag din ven/kæreste/Kone/nabo/Fætter med til fodbold
‐ Fokus på omklædningskultur
‐ Cirkel ved hver træningsstart
‐ Generelt: Vi skal være bedre til at tage imod nye spillere
VJB Cup 2013:
‐ 12 deltagende herrehold og 6 damehold
‐ Overskud
‐ Ros fra deltagende hold
‐ PR for DGL 2000
VJB Cup 2013:
‐ 6‐8 damehold og 12‐14 herrehold
‐ Større indtægter fra sponsor, så samlet profit stiger
‐ stadig et breddestævne
Indendørs Stævne RGD/Mitre Cup 2013:
‐ Bellevue hallerne
‐ 35 hold
‐ God bredde med bl.a. superliga og div. spillere
‐ fornuftigt overskud
‐ PR til DGL – TV2, Stiften, DTU mfl
‐ Stor eksponering til sponsorer
‐ Ros fra mange hold
Indendørs Stævne 2014:
‐ 40‐45 hold, muligvis en dameturnering
‐ Forbedret profit
‐ Styrkelse af sponsorgrundlaget
‐ Masser af PR til klubben

Sponsor:
Sponsorteam: Mikkel Dahl og Kristian Hansen. Der søges flere til sponsorteamet, så sig
endelig til hvis interesse.
‐ Sponsorer 2014: Vestjysk Bank, Kejserriget, RGD Revision, Mitre (tøj og materialer), Circle
Company, OK Benzin, Coffeezone, Harboe Skilte.
‐ Præmiesponsorere 2013: Restaurant Mellemrum og Komfur, Kejserriget, Anettes
Sandwich, Made4men.dk, Mitre, Advizer, Punkt1 og Expert i Risskov, Århus Crossfit,
Sportigan i Randers mm.
‐ Andre vigtige indtægskilder: Arrangementer ved M2 filmby, grønkoncert
‐ Klubhæfte: 215 solgt i 2013
‐ DGL aktie: 214 solgt i 2013
FORDELE TIL MEDLEMMER:
‐ Kejserriget Rabatordning: 20% rabat til alle medlemmer på mad og drikkevarer. Tilbuddet
gælder for op til 4 personer (eksl. Vin og spiritus)
‐ punkt1 og expert i Risskov: kontakt Thomas i punkt1 og Rene i expert for et godt tilbud
‐ Klubhæfte: masser af muligheder og oplevelser for meget billige penge. 200 kr. per stk og
100 kr. går til DGL 2000.
DGL Aktien:
‐ DGL Aktien er en STOR del af klubbens økonomiske grundlag – vores største sponsor.
‐ Involvering af folk, både i og udenfor klubben.
‐ Helt frivilligt, men en oplagt mulighed for at bidrage til klubben
‐ Masser af fordele, bla. ved nedsat kontingent, optjen penge til brug af sportstøj, støvler
mv.
4‐6 aktier: klubben giver 100 kr. per aktie
7 aktier og mere: klubben giver 75 kr. per aktie
‐ DGL aktien udtrækkes 2 gange årligt – samlet præmiesum på over 28.000 kr
‐ Aktionærdag i forbindelse med Super Saturday med grill, hoppeborg og masser af god
fodbold og hygge (primo juni)
‐ 2013: Mathias Hvidberg 27 stk/Peter Kjeldsen 26 stk / Lasse Mønster 12 stk. /Thorkild
Christensen 11 stk. / Mads Wagner 10 stk.
‐ Fremadretter Sponsor: Hamborg tur for DGLs Venner/Vestjysk Bank, ny diskotekssponsor
til store fester, fokus på netværk og øget samarbejde, Ungdommens Røde Kors
Tag fat i Mads Wagner, hvis I ser muligheder for nye sponsorere eller lign.
Fremover kan DGL Aktien købes på hjemmesiden.
EVENTUELT:
‐ Hummel testsamarbejde: vi har lavet en aftale med Hummel, hvor DGL 2000 bliver testklub
og spillerne/holdene skal løbende teste nye produkter. Nils Hjælm og Carl Martin er
overordnet ansvarlig.
‐ Kunstgræsstøvler: På kunstgræs opstår der flere vrid skader i led end der gør på græs, så
sørg for at køb et par ordentlige støvler til de 4 mdr vi har på kunst om året!.
NB:::: Nogle forsikringsselskaber dækker ikke skader på kunstgræs, såfremt man har spillet i
alm. Støvler.
‐ Bane 1; I dialog med DBU og TST om investering i Bane 1, så den bliver en kategori 1 bane
som Langkær‐banen.

2014 – sportsligt mål:
‐ 11 mands damer
‐ serie 6/7‐mands hold
‐ serie 4
‐ serie 2
‐ Jyllandsserie
Engagement:
Medlemmerne har udvist et fantastisk engagement i 2013, og det bliver bare stærkere og
stærkere. Dette har hjulpet klubben ved bl.a frivillig arbejde ved diverse arrangementer,
som giver penge til klubben.
Det er i høj grad medlemmerne som har medvirket til det flotte resultat i 2013!!
Dagen blev afsluttet med fodbold på Fodboldfabrikkens baner.
Af referant,
Line Dollerup, DGL 2000.

