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Ulfborg IF generalforsamling 31. marts 2017 
 
Formandens beretning. 
 
Foreningsliv og frivillighed 
Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i 
hele Danmark. 
Foreninger er et af de steder i samfundet, hvor mennesker har mulighed for at 
mødes og få kendskab til hinanden på tværs af sociale forskelle. I foreningsli-
vet kan børn, unge og voksne lære om demokrati og medbestemmelse. 
Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i 
hele Danmark. 
Denne tekst en af de 10 værdier, som indgår i den nye Danmarkskanon, en af 
de værdier der valgt ud af de 2.425 forslag der blev sendt ind. 
Foreninger er et af de steder i samfundet, hvor mennesker har mulighed for at 
mødes og få kendskab til hinanden på tværs af sociale forskelle. I foreningsli-
vet kan børn, unge og voksne lære om demokrati og medbestemmelse. 
For mig er det vigtigt at vi værner om det Foreningsdanmark som vi kender, 
som vi alle er vokset op i. 
Det er det Danmark er kendt for ude i den store verden - og en af de værdier 
vi skal bevare og tage med til de næste generationer, - få dem til at forstå, at 
livet ikke leves via en computerskærm / Facebook, men der også er et andet 
liv, et liv hvor vi lever og er sammen med andre mennesker, et socialt sam-
vær, et samlingssted hvor vi frit kan udveksle meninger og holdninger, et liv 
hvor vi kan gøre nogle ting sammen i et fællesskab – det er for mig noget 
meget vigtigt, at vi samles ”i det virkelige liv”. 
Jeg tænker da også, at ”frivillighed og foreningsliv” er en af de 10 værdier i 
Danmarkskanoen, så må vi alle forsøge at leve op til det. 
Vi gør det i Ulfborg IF – eller forsøger at udbyde en masse aktiviteter, så alle 
kan komme og være sammen i fællesskabet, dyrke en eller anden form for 
sport. 
Vi har mange frivillige, som er med til at gøre det arbejde der skal til for at tin-
gene lykkes – og det er vigtigt at vi – om ikke dagligt, men så i hvert fald ofte – 
husker at rose hinanden for det kæmpe stykke frivillige arbejde de frivillige ud-
fører i Ulfborg IF. 
Der er altid plads til flere – og jeg mener faktisk at alle har pligt til på et eller 
andet tidspunkt i deres liv, at bidrage med nogle timer, uger eller mere til det 
frivillige arbejde, for at tingene skal bestå og fortsætte mange år ud i fremti-
den. 
Nogle har mange ressourcer, nogle har færre, men alle hænder er velkomne 
– uanset størrelse, hudfarve, krogede, slanke, mandlige eller kvindelige. 
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Der SKAL være nogen til udvalgsarbejde, der kan planlægge en god sæson, 
der SKAL være nogen ledere / instruktører der kan varetage opgaven med at 
undervise – og der skal også være nogle der ”kun” varetager andre småop-
gaver af nogle timer, men der er arbejde nok til alle der vil. 
Nogen siger - ”jeg er aldrig blevet spurgt”, men af gode grunde kan vi som 
bestyrelses – eller udvalgsmedlem – ikke gå fra dør til dør og bede folk om 
hjælp, man må selv henvende sig. Jeg kender mange i byen, men så mange 
kender jeg heller ikke, – og lad nu være med at sige .. – ”arghh jeg synes ikke 
jeg har tid”, vi har aldrig haft mere fritid end vi har nu – 37 timers arbejdsuge, 
resten er noget vi selv fylder på. Nogen fylder rigtig meget på, tid til sig selv, 
men der er heldigvis også mange andre der vælger at bruge dage eller år af 
deres fritid på at være med som f.eks. her, med udvalgsarbejde eller træner 
arbejde – kom og vær med.. – vi har det faktisk sjovt. 
.. og der må jo være nogen der ved hvem vi er .. – med 1178 medlemmer – 
det er lidt mere end halvdelen af Ulfborg bys indbyggere – flot ..- det skal vi 
være stolte af, og det er vi.  
.. og der er faktisk sket rigtig meget i det forgangne år.  
 
Det var året hvor vi gik fra Ulfborg HK og UBG til Ulfborg IF –  
Det er en sammenlægning som vi har ønsket i mange år, og det er heldigvis 
nu en realitet og det har været godt, rigtig godt.  
Vi har fået en mere samling på aktiviteter, vi har fået en bestyrelse. Vi har fået 
en formand, næstformand og kasserer – vi kan bedre hjælpe hinanden på 
tværs af aktiviteterne, der er bare noget der mange ting lidt nemmere for os 
alle.  
Vi har fået nyt logo, som Niels Borg har designet – et logo som vi er meget 
stolte af, - det er enkelt og tidsløst, og hver aktivitet har – som I måske har 
bemærket hver deres og alligevel et fælles Ulfborg IF.  
Vi fik en ny samarbejdsaftale med Ringkøbing Landbobank, - en aftale som 
både vi og Ringkøbing Landbobank faktisk er meget stolte af. 
Lige nu er vi i gang med at få udført mange af de ting aftalen med Ringkø-
bing Landbobank indebar.  
F.eks har alle trænere/ ledere og udvalgsmedlemmer fået ny jakke. 
Der skal hermed lyde en stor tak til Niels Bonde – for din store hjælp i forbindel-
se med alle vores nyanskaffelser. 
 
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 forenin-
ger 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, for nogle 
er det den ene gang om året de mødes og arbejder sammen, og det gør de 
fordi de har det sjovt sammen i løbet af en vagt – hvad enten det er ølteltet, 
kaffevogn eller andet. 
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Vi fik sidste år nedsat et vagtplanlægningsudvalg – vi fik et elektronisk vagt-
planssystem, hvor man selv kunne gå ind og melde sig på de vagter man 
gerne ville have. Det lykkedes ikke helt, systemet var ikke særligt brugerven-
ligt, så vi var endnu i gang med den ”gammeldaws” måde med at få sat en 
vagtplan sammen – telefonen og personlig kontakt. Det er da også meget 
hyggeligt at ringe rundt til mange, det er tidskrævende ja, men det er et ar-
bejde der skal gøres, det er selvfølgelig hyggeligst at snakke med dem der si-
ger at selvfølgelig skal de være med.  
Vi har til det kommende marked så valgt et andet vagtplanlægningssystem, 
som skulle være mere brugervenligt – vi har afprøvet det i forbindelse med 
Ulfborg Cup, hvor der også planlægges timer med mange frivillige – og det 
ser ud til at vi nu er på rette vej – og inden længe skal vi i gang med at plan-
lægge timer/ arbejdsfordeling til bemanding af øltelte mm – så det varer ikke 
længe får I skal i gang med tilmeldingen til det. 
 
Unglederne i Ulfborg IF er meget aktive og vil rigtig gerne bruge en masse af 
deres energi på arrangementer for børn. Desværre har vi været nødt til at af-
lyse 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 traditionen tro har der været ”mens vi venter på juleaf-
ten spring”,. Klippe klistre til hallens juletræ er overtaget af hallen og Borger-
foreningen, der som noget nyt i år havde henlagt deres julearrangement til 
Vestjysk Fritidscenter. 
 
.. og hvad med fremtiden .. ?? 
Vi vil rigtig gerne mange ting, vi vil gerne være med til at udvikle og forbedre 
mulighederne for flere aktiviteter, flere tilbud, men vi har brug for jeres hjælp, 
vi har brug for at alle kommer med ideer til hvordan vi kan skabe bedre for-
hold for børn og unges fritidsudfoldelser – både ude og inde, og ja også seni-
orerne. Vi får flere og flere ældre der ønsker et aktivt seniorliv. 
Der findes helt sikkert nogen som sidder med ideer, så kom frem med dem – vi 
er lydhøre.  
Nogen af de ting som vi stadig pusler med er en udendørs legeplads, et sted 
hvor vi kan inddrage Teen Town, så den også kan blive brugt, jeg synes det er 
så hamrende ærgerligt at den bare står – men mange af de unge der var 
med til at atrte den op er jo andre steder i deres liv og jeg må sige, at nogen 
gange går der bare for lang tid fra ide, tanke til handling .. – og det bare så 
ærgerligt.  
.. – ideer modtages meget gerne. 
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 Ulfborg IF’s be-
styrelse – tak for samarbejdet og mange hyggelige timer. Det er altid en for-
nøjelse at være sammen med jer, megen snak og meget arbejde. Tak for je-
res ihærdige indsats. 
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Tak til Erik Boutrup for mange års tro tjeneste som revisorsuppleant. Erik har va-
retaget posten i rigtig mange år – og jeg vil gerne her, takke Erik for alle de 
avisudklip jeg modtager. Avisudklip fra diverse aviser der vedrører Ulfborg IF. 
Tak til Stine – tak for din store hjælp og velvillighed – uden dig i hallen ville der 
være mange ting der ikke kunne lykkes. 
Tak til alle de øvrige udvalg – uden jer ville Ulfborg IF ikke kunne eksistere. 
.. og sidst men ikke mindst skal der lyde en meget, meget stor tak til sponsor-
udvalget og alle vores sponsorer.  
I er der altid for os – I hjælper os igen og igen.  
Mange tusind tak for det. 
 
31. marts 2017 
Lisbeth Poulsen 
Formand Ulfborg IF 
 


