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Ulfborg IF’s generalforsamling den 23. marts 2018. 
 
Formandens beretning.  
Ulfborg havde i 2017 et medlemstal på 1171 mod 1178 medlemmer i 2016 
Det er vist det man kalder en minimal nedgang og det får mig endnu en gang 
til at undre mig over, at vi til nogle aktiviteter har så svært ved at skaffe ud-
valgsmedlemmer og trænere 
Hvad er det der gør, at vi har så svært ved at yde, bidrage til det frivillige ar-
bejde – hvad mister vi ? hvad vinder vi – jeg håber bestemt, at vi vinder mere 
end vi mister ved at være en del af det frivillige arbejde i Ulfborg. 
Undskyldninger er der nok af:  
"Jamen, jeg har ikke tid..." 
Det er bare et spørgsmål om at prioritere. Drop Facebook - og gå ned i hallen 
med din datter. Drop tv-serierne - og gå ned i sportsklubben med din søn. Drop 
din personlige forfængelighed - og følg med i dit barns interesse. 
Det er meget mere givende og udviklende og opdragende for både forældre 
og børn, hvis man laver noget frivilligt arbejde sammen. Hvis du ikke er træner 
- så bliv det. Hvis du ikke er holdleder - så tag tjansen. Hvis du ikke er frivillig - så 
meld dig. Hvis du ikke er bestyrelsesmedlem i dit barns klub - eller bare i en 
frivillig forening i byen - så stil op! Gør noget for dit barn. Gør noget sammen 
Citater fra en meget interessant artikel der var i Dagbladet for nylig. 
Vi er nødt til at se på hvordan vi skaber rum til at få flere frivillige med – få alle 
til at forstå hvor sjovt det kan være, at være med til at bidrage til fællesskabet 
Det giver nye netværk – også uden for Facebook – her er vi sammen fysisk. 
Vores mål er at foreningen skal skabe rammen om idræt med vægt på fælles-
skab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kva-
liteter. Vi vil gerne med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i 
idræt. 
Det er helt afgørende for mennesker at være en del af et fællesskab. At have 
andre mennesker omkring sig, man kan identificere sig med og dele interesser 
med. Særligt når børn og unge vokser op og udvikler sig, har det enorm betyd-
ning, at de er en del af de kan føle sig socialt accepteret. Et stærkt foreningsliv 
fordrer fællesskaber, som udvikler hele mennesker og stærke venskaber. 
Der eksisterer en helt særlig mangfoldighed i Foreningsdanmark. Den skal alle 
børn og unge have ret til at være en del af. Her møder man både jævnald-
rende, yngre og ældre, som ofte kommer fra vidt forskellige hjem, og man læ-
rer, at der er mange måder at være barn, ung og voksen på. Et stærkt for-
eningsliv styrker mangfoldigheden, som knytter bånd på tværs af sociale lag 
og skaber et mere lige samfund. 
Vi styrker menneskets demokratiske dannelse ved at indgå i mangfoldige fæl-
lesskaber. Det kan handle om, hvem der skal være første- og andenvælger, 
når holdene skal deles til fodbold, håndbold mm , det kan også handle om at 
tage del i det arbejde det er for at få en forening til at hænge sammen, i be-
styrelser og udvalg, hvor man også arbejder med og bruger de demokratiske 
spilleregler. 
Det giver ufatteligt meget at være sammen – børn og forældre. 
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Vi mangler forældre til udvalg, tænk hvad du kan gøre for dit barn, hvor mange 
fælles oplevelser man kan få .. – til kampe, til træning, til fællesspisning, over-
natning – ja alt. Nååå – tænker du, mine børn vil nok ikke have mig med, de 
synes sikkert jeg er pinlig – nej, det er måske det de udtrykker, men jeg er 100 % 
sikker på, at børnene synes det er fedt at deres forældre er aktive med samme 
interesser som de selv har – og det er ikke kun når børnene er små, der er også 
- eller især - brug for alle når børnene bliver ældre – kom nu, ta’ nu aktivt del i 
jeres børn liv – de bliver store før du ved det. 
Vi bruger alle tid på at være på sociale medier, på at se fjernsyn, på at se serier 
på streaming-tjenester, på at løbe, på at styrketræne, på at se godt ud, på at 
få huset eller haven til at se godt ud, på at eksperimentere med mad eller rejse 
på ferier - eller alt muligt andet. 
Jeg synes, at alle fædre og mødre skulle gøre det samme. I skal gå ind i det 
frivillige foreningsliv i Danmark, og I skal sørge for, at I er sammen med jeres børn 
om dette. Det er ikke for at klare tingene for dit barn. Tværtimod! Nej, du skal 
bare være en del af dit barns fritidsliv.  
Du skal gøre det for dig selv. Der er ikke noget bedre end at gøre noget dejligt 
og godt for andre mennesker. 
Så har I også noget at give videre til børnene – vi skal have nogen der kan 
afløse os, når der kommer en dag, hvor vi kan sige og se, at der er masser af 
unge der kan og vil og som føler sig ”forpligtiget” til at tage over, fordi de kan 
se, at de kan være med til at gøre en forskel. 
 
Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke 
eksistere. 
Det gælder dem der sidder i bestyrelsen, fungere som trænere, undervisere og 
arrangører, eller bare dem der bager en kage en gang imellem. 
Frivillighed og foreningsliv betragtes ofte som centrale og positive elementer i 
det danske samfund, fordi de bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, 
samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning. 
Foreninger spiller en stor rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og for at 
fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet. 
Foreningsliv og frivillighed er bærende elementer i f eks. idrætsforeninger, festi-
valkulturer og forsamlingshuse. 
… og det skal vi huske på hver dag. 
Der skal hermed lyde en stor tak til alle de frivillige, der bidrager til at Ulfborg IF 
kan fungere. 
Men udover at vi altid kan bruge nogle flere hænder, så sker der jo også andre 
ting i Ulfborg IF. De øvrige aktiviteter vil selv fremkomme med deres beretninger, 
så dem vil jeg ikke komme ind på. 
Jeg vil kort nævne, at vi lige er i gang med at kigge på projekt renovering af  
det gamle stadion, i samarbejde med Ulfborg Borgerforening, Holstebro  
Kommune, skolen og DGI. Vi vil rigtig gerne have ”spredt” projektet til også at 
trække over Ringvejen og hen til fodboldbanerne.  
Det det handler om lige nu er, at få lavet nogle tegninger så vi har en overord-
net plan og ikke bare ”hovedløst” bygger og renoverer hist og pist. 
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DGI´s arkitekter vil komme med et udspil inden længe. 
   
Vi vil også gerne have renoveret pladsen mellem VFCs bygninger og fodbold-
banerne. 
Vi er påbegyndt en større renovering tennisbanerne – størrer projekter som jeg 
bestemt mener vi har råd til. 
Ja, og så har vi trukket os ud af Ulfborg Marked, bl.a. grundet i problemer med 
at skaffe frivillige og det kæmpe, kæmpe arbejde – og tid ikke at forglemme – 
vi brugte på at skaffe frivillige.  
Rigtig ærgerligt synes vi, men nu må andre prøve at tage over, så jeg vil gerne 
her opfordre alle til at tage en tjans ved Ulfborg Marked og man må gerne 
melde sig selv, når det en gang bliver annonceret. 
Vi skal også selv brug mange frivillige til egne arrangementer – f.eks. Ulfborg 
Cup + vi har mange egne udvalg: På et tidspunkt havde f.eks fodboldudvalget 
kun en person i udvalget, der er heldigvis nu kommet flere til der kan løfte op-
gaven – til gengæld er håndbold så nede på udvalgsmedlemmer lige nu, men 
vi prøver at løfte i flok. 
Slutteligt vil jeg gerne sige tak til for samarbejdet til den øvrige bestyrelse og alle 
aktivitetsudvalgene.  
Tak til alle ledere, trænere, frivillige hjælpere, forældre og øvrige medlemmer 
for jeres opbakning. Uden jer … ingen velfungerende forening. 
Stor tak til foreningens sponsorer, for jeres utrættelige engagement i Ulfborg IF.  
Stor tak til Stine og øvrige medarbejdere i VFC for samarbejdet – og jeres altid 
store velvillighed. 
 
Beretningen lægges hermed ud til debat og til generalforsamlingens forhå-
bentlige godkendelse.  
Lisbeth Poulsen 
 
        
 
 


