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Formandens beretning. 

”Det er ildsjæle, der gør forskellen” 

En ildsjæl er en person som, ofte ulønnet, arbejder begejstret og ivrigt for en sag, 
eller sagt med andre ord en person der brænder for en sag. 

Ildsjælene er dog ikke altid lige til at spotte, da det ikke nødvendigvis er dem, der 
råber højst eller har flottest eksamenspapirer 

Ildsjæle opfatter problemer som projekter, der skal klares 

Ildsjæle har en høj tro på, at tingene nok skal lykkes for dem, og de viser stor 
handlekraft, der udspringer af troen på egne evner til succes.  

Kommer sig hurtigt over skuffelser 

Hvis projektet ikke lykkedes for en ildsjæl, er det ikke ensbetydende med verdens 
undergang.  

Ligeledes skyldes det formentlig også, at ildsjæle ikke nærer så stort behov for at 
bevise sit værd og derfor ikke bruger en masse energi på at skulle forklare sig over 
for omverdenen, når tingene ikke lykkes.  

Et nederlag er ikke en skam, men en erfaring, og en ildsjæl taber derfor ikke troen på 
egne evner eller formåen.  

Ildsjælen brænder for sit arbejde. 

Der er en ildsjæl i os alle. Men de færreste af os er i kontakt med vores indre ildsjæl. 
Og derfor må vi nøjes med at beundre de ildsjæle, der præger vores foreninger og 
samfund.  

.. og hvis vi ikke havde alle de ildsjæle i UBG, var der ikke noget der hed UBG. 

En af vores helt fantastiske ildsjæle er Anders Bukbjerg – han brænder om nogen for 
fodbolden – og han har meget velfortjent lige fået prisen som ”en gjæw vestjyde”  - 
en pris man får når man gjort en ekstra indsats for andre mennesker, sin forening 
eller sit nærområde. 

Vi kan stadigvæk favne mange flere frivillige og vi skal have flere med, jo flere vi er, 

jo flere er vi til at deles om opgaverne. Aktiviteterne skaber ikke sig selv, der skal 

planlægning og handling til for at vi kan udrette noget, fællesskabet gør opgaverne 

sjovere, vi gør vores netværk større, vi skaber nye relationer, vi skaber noget for 

andre. 



Vi oplever stadig nogen, som ikke føler for det frivillige arbejde. Det er nemt at 

komme og tage imod, man skal ikke yde, men bare nyde, børnene bliver passet, 

fritiden er min egen – med ønske om, at alle en dag må finde deres indre ildsjæl. 

Der er INGEN der behøver at forpligte sig til 10 års udvalgsarbejde, eller ti års 

trænergerning, det er alle de små tiltag / hjælp, der gør, at det hele går op i en højere 

enhed.  

Der er bare nogen der skal gøre arbejdet .. – og det er fint at man lige hjælper lidt 

hist og pist, men vi skal altså stadig have nogen med der vil ”satse” lidt mere i form 

af f.eks udvalgsarbejde – .  

Vi har brug for nye tanker og ideer, og det er her vi har brug for nye aktive frivillige, 

der kan komme med deres viden, inspiration, tanker osv. 

UBG har haft et godt år. Til trods for at svømmehallen har været lukket andet halvår 

af 2015, har der været en stigning i medlemstallet på 115 medlemmer pænt fordelt 

med tilgang på alle aktiviteterne. Det synes jeg faktisk er fantastisk.  

 

Ulfborg Marked. 

En årlig tilbagevendende begivenhed – en begivenhed der er kendt af alle – store som 

små – i Ulfborg og omegn. En af de begivenheder hvor alle foreninger har brug for 

mange mange frivillige. Nogle reserverer en ”arbejdstid” fra år til – det er en tradition 

for dem og de ser frem til at skulle mødes, arbejde sammen, have det sjovt sammen i 

løbet af en vagt – hvad enten det er ølteltet, kaffevogn eller andet. 

Andre .. – føler knapt så stor en tiltrækningskraft til det frivillige arbejde. Jeg har 

måske meget svært ved at forstå, hvorfor at man ikke kan ”ofre” to til tre timer på at 

være med til at dække de vagter der nu en gang skal dækkes for at vi kan have et 

Ulfborg Marked. Det kan – som foreningsmenneske – være meget svært at forstå, 

hvorfor der er nogle der aldrig føler for at være med. Man skal huske på, at pengene 

går til et meget godt formål – og det er der måske nogen der ikke ved, men pengene 

er nødvendigt i alle Ulfborgs foreninger for at vi til stadighed kan holde gang i 

foreningerne, kan købe/investere i nye materialer. Man skal huske på, at alt hvad vi 

investerer i nye fodbolde, nye redskaber i både gymnastik og svømning, street 

fodboldbanen, lys på tennisbanen – det er IKKE noget vi får penge til fra Kommunen, 



men noget vi selv sparer sammen til ved at bl.a. at få penge fra overskuddet fra 

Ulfborg Marked.  Julebelysningen i byen er noget af en investering fra overskuddet 

fra Ulfborg Marked, så kære forældre, medlemmer, når vi ringer og spørger om I kan 

tage en vagt – ”ofre” to – til tre timer i en weekend på at tage en tjans i ølteltet, 

kaffevogn eller hvor det nu kan være, så går pengene til et godt formål, nemlig at 

hjælpe byen og hjælpe med ungdomsarbejdet i Ulfborg By – så pengene bliver i byen 

J. Så lige til info, så var der i 2015 1077 timer der skulle dækkes, så kære alle 

borgere i Ulfborg – meld jer nu til. Vi kan ikke nå at kontakte alle i byen – I må selv 

gøre en indsats for at melde jer til / henvende jer. 

For nu at gøre det nemmere for os der skal have denne vagtplan til at hænge 

sammen hvert år er vi til Markedet 2016 fået Nem Vagt. Nem Vagt er et elektronisk 

vagtplanlægningssystem – man kan nu tilmelde sig til en vagt via foreningernes 

hjemmesider – og I er meget velkomne til at henvende jer allerede i aften. 

 

Vi har fået nye borgere i Ulfborg. De kommer fra steder i verden, hvor krig og ufred er 

deres dagligdag. Ulfborg Borgerforening afholdte i samarbejde med Røde Kors og 

foreningerne et informationsmøde i september måned, hvor mange af de flygtninge 

der bor i Ulfborg og omegn deltog. Vi vil rigtig gerne være med til at få dem integreret 

i foreningslivet, i byen og det er en opgave alle kan være med til at varetage.  

 

Unglederne i UBG er meget aktive og vil rigtig gerne bruge en masse af deres energi 

på arrangementer for børn. Desværre har vi været nødt til at aflyse en del af de 

planlagte arrangementer på grund af manglende tilslutning. Der er også rigtig mange 

tilbud i dag til børn og unge – så det kan da være svært at vælge. Men de meget faste 

arrangementer som ”klippe klistre julepynt” til hallens juletræ, og ”mens vi venter på 

juleaften spring”, er to begivenheder, som nu er ved at blive en god tradition og som 

der er god tilslutning til. Derudover har mange af  ”gymnastikunglederne”  nogle faste 

ting de skal være med til hvert år. De vil gerne og skal have lov til at lave en masse 

arrangementer , vi skal give dem plads og rum og dermed også give dem ansvar, det 

er det man lærer af, - og så skal vi huske på, at vi der er med i dag også skal afløses 

en gang. 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. 

 

 

 

.. og ja, så er jeg ved at nå til fremtiden.  

Fremtiden er en sammenlægning af UHK og UBG. Et ønske fra begge foreninger. På et 

tidspunkt, at vi nødt til at indse, at hvis vi vil noget i Vest er vi nødt til at stå sammen. 

Jo mindre foreningen er, jo større er man udfordret af at finde ressourcer, folk til 

bestyrelsesarbejdet mm. Jeg ser frem til at vi kan få flere aktiviteter samlet ”under en 

hat” – det vil som forening gøre os stærkere. Det er også derfor at vi i aften 

fremlægger forslag til vedtægtsændringer. 

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

frivillige der har givet en hånd med i årets løb, 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 

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. 
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