
 

UBG -Formandens beretning.  

Generalforsamlingen 27. februar 2015 

Hvert år når jeg sidder og skal i gang med beretningen tænker jeg .. hold da op hvor 

sådan et år det går hurtigt – og hold da op hvor har vi mange medlemmer – og 

mange, mange frivillige der hver eneste dag / uge kommer og gør et stort, stort 

stykke frivilligt arbejde – nogen mere end andre, men hver eneste minut en frivillig 

yder er en meget stor hjælp og det skal vi alle huske på – det kan være forældre der 

kører, vasker tøj, ordner holdsedler, ja bare de forældre der kommer og følger med i 

deres børns aktiviteter som man får hilst på og ved hvem de er – og jeg så tænker … 

- nååå ja, dem skal jeg lige huske næste gang vi skal bruge noget hjælp – så det ikke 

altid er Tordenskjolds soldater, dem man lige kender / kan huske, som man så 

kontakter. 

 Nogle kommer helt af sig selv – andre bliver spurgt, da vi af erfaring ved, at alle 

genre vil hjælpe / yde en indsats, men de tænker ikke over at de selv bare kan 

komme og sige til, men venter til de bliver spurgt – og ja de vil da hellere end gerne 

være med – mange venter på at vi kommer og spørger, - jeg vil gerne her slå helt 

fast – vi har brug for alle hænder, så meld jer selv, kom og spø´r om der er noget I 

kan hjælpe med  …-  

Vi stadig mange tilbagevendende årlige arrangementer hvor vi trækker meget på de 

mange frivillige – og det vil vi gerne blive ved med – alene til bemanding af til Ulfborg 

Marked bruger vi jo i nærheden af 150 frivillige – og når jeg ringer og spørger siger 

alle ja, hvis de kan  - vi har flere ”faste frivillige” – som kommer år efter år på samme 

tid, samme dag – det er da fantastisk … -  

Brændstoffet for en ildsjæl er anerkendelse og tak – og det skal vi huske. 

Mange medlemmer ja .. – vores medlemstal er steget fra –964 til 1063 medlemmer – 

jamen det er da fantastisk … - mange snakker jo om, at deres medlemstal er faldet i 

forbindelse med at den nye Skolereform, men det er den altså ikke i UBG – og det var 

da en glædelig nyhed jeg fik, da medlemstallet blev gjort op – det skal vi være stolte 

af.  

 

 

 



En ad de ting vi har brugt meget tid på er området vest for hallen.  

Vi ville gerne have området renoveret og gjort mere brugbart, så bl.a de børn der 

kommer samme med deres forældre og skal se far, bror eller søster / mor spille 

fodboldkamp eller træne har mulighed for at ”få tiden til at gå” på en god måde.  

Vi har for 2 år siden søgt og fået bevilget penge til indkøb af 2 store trampoliner – de 

penge har vi så ikke fået brugt endnu, da vi i bestyrelsen var enige om, at vi ikke bare 

ville grave 2 trampoliner ned og så færdig.  

Skulle vi i gang med at gøre noget ved området, skulle det planlægges ordentlig og vi 

skulle have en plan så vi ikke hovedløst bare købte ind på må og få, og sætte 

legesagerne så´n  hist og pist.  

Vi har søgt forskellige fonde så vi kunne købe os til at få lavet en tegning / plan, som 

vi kunne arbejde ud fra og så ad åre købe og sætte de legeting op, som vi nu synes vi 

havde råd til. Det vil koste ca. kr. 15.000 at få lavet en sådan tegning / plan – og det 

synes jeg er mange penge når jeg nu hellere vil købe legeredskaber. 

Vi har lige nu sat projektet på standbye – og pengene vi havde fået til at købe 

trampoliner for, er gået tilbage til Markedsfonden – og så må vi se, om vi om nogle år 

igen har mod på at gå i gang med projektet. Jeg har det måske også lidt sådan – at 

når nu der kom Trampoliner i Teen Town, så var det måske heller ikke lige det vi 

skulle bruge penge på, men på legeredskaber.  

Vi fik Streetfodboldbanen – den fungerer, desværre er der nogen der synes det er 

sjovt at udøve hærværk, så lyset har været smadret. Ja, det er ærgerligt at der er 

nogen der synes de vil ødelægge det for andre – vi må se om vi ikke på en eller anden 

måde i fællesskab med de øvrige foreninger i Ulfborg kan gøre noget for at hjælpe de 

børn / unge som åbenbart ikke kan få tiden til at gå med de udbudte aktiviteter. Vi vil 

gerne have alle med og vi vil også gerne oprette aktiviteter for alle – det er kun et 

spørgsmål om, at komme og sige det. 

Vi skal tænke i fællesskaber og ikke kun i sport – og så skal vi hjælpe hinanden – 

unge og ældre – erfarne / uerfarne ledere og trænere – forældre. 

Der er mange tilbud, og børnene zapper hvis de ikke fastholdes af deres forældre. 

De mange tilbud betyder også at mange skifter sport fra sæson til sæson. Kulturen er 

ikke længere sådan at man er foreningsloyal hele livet – og det mærker vi da. 

Vi har også i bestyrelsen snakket om, at der sker noget med forældrene – de vil gerne 

give deres børn det bedste – selvfølgelig, men vi begynder også at mærke, at der fra 



forældre / brugere bliver stillet større og større krav til foreningerne – til vores 

instruktører / ledere – til hvad deres børn eller dem selv vil have ud af en 

undervisningstime.  Det kan bekymre mig lidt – ikke at vi skal levere kvalitet, for det 

skal vi, men at der kan blive stillet så store krav forventninger til os - til børnene, som 

vi ikke kan honorere – og det er stadig frivillige der skal klare det her. 

Som noget nyt i år har UBG i samarbejde med DGI Vestjylland og Ulfborg Skole haft 

24 unge mennesker på Unglederuddannelsen. Ulfborg Skole satte 

unglederuddannelsen på skemaet som et valgfag og så var de unge mennesker afsted 

3 weekender hen over skoleåret, og sluttede deres uddannelse af med et stævne i 

hallen. 

Det er en stor stor fornøjelse at være sammen med unglederne - de er engageret, de 

er meget iderige og opfindsomme, de er sjove - og de snakker meget, men det 

kommer der jo bare en masse godt ud af. 

Ja, vi skal i aften også tage afsked med Lene Chrois – Lene har i 4 år siddet som 

formand for Ungdomsfodboldudvalget – og har også været instruktør på Puslinge 1 

holdet. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle der har været med i årets der gik, tak til alle i 

UBGs bestyrelse – tak for samarbejdet og mange hyggelige timer. Det er altid en 

fornøjelse at være sammen med jer, megen snak og meget arbejde. Tak for jeres 

ihærdige indsats. 

Tak til Laila – tak for din store hjælp og velvillighed – uden dig i hallen ville der være 

mange ting der ikke kunne lykkedes. Du er altid med på de ideer vi kommer og 

præsenterer dig for. Tak for det. 

Tak til alle de øvrige udvalg – uden jer ville UBG ikke kunne eksistere. 

.. og sidst men ikke mindst skal der lyde en meget, meget stor tak til sponsorudvalget 

og alle vores sponsorer. I er der altid for os – I hjælper os igen og igen.  

Mange tusind tak for det.27. februar 2015 

Lisbeth Poulsen 

Formand UBG 

 


