Nye boller på suppen i Glamsbjerg Idrætsforening
Kommunaltidende 12. december 1989

Helt ny bestyrelse parat til at gøre en indsats for at genoprette foreningens økonomi.
Generalforsamlingen onsdag den 6. december i GIF, der med ca. 300 medlemmer er Glamsbjerg
kommunes største idrætsforening, fik et ret så dramatisk forløb, idet hele den siddende bestyrelse
blev skiftet ud efter et år, hvis regnskab endte med en underbalance på 360.000 kr., og hvor foreningens samlede gæld er vokset med mindst 150.000 kr.
Det er måske ikke helt korrekt at sige, at bestyrelsen med formand Peder Enggaard i spidsen blev
væltet, men begivenhederne mindede stærkt om en væltning.
En gruppe på 6 personer og med en større gruppe på omkring 15 ældre fodboldspillere og forældre
i ryggen stillede op med en organisationsplan og opfordrede den gamle bestyrelse til at trække sig.
Bestyrelsen trak sig frivilligt, men efterfølgende blev blev bestyrelsens beretning for det forløbne
år sat under afsteming, hvor den led et knusende nederlag. Ud af 54 afgivne stemmer var der 42
nej-stemmer, 7 ja og 5 blanke stemmesedler.
Ny bestyrelse
Derpå valgtes 6-mandsgruppen til ny bestyrelse, der har konstitueret sig således: Formand: skoleinspektør Søren Lund Hansen. Kasserer: sparekassefuldmægtig Preben Skøtt. Sekretær: Sparekassefuldmægtig Niels Fischer. Seniorafdelingsformand: ekspedient Mogens Pedersen. Ungdomsformand: lærer Bo Ravn. Formand for PR- og aktivitetsudvalg: sportshandler Kurt Jensen.
- Der har været optræk til dette i et års tid, fortalte Kurt Jensen på et pressemøde forleden. Det
afgørende for os 6 var, at der var opbakning bag det, der er sket, og at vi har folk bag os, som er
klar til at gå ind og lave et stykke bestyrelsesarbejde i de forskellige underudvalg.
– Ungangspunktet, supplerer Søren Lund Hansen, var et debatoplæg, udarbejdet af Kurt Jensen
og Niels Fischer. De vigtigste punkter i oplægget er for det første at få stoppet det økonomiske »hul
i jorden«. For det andet skal flere involveres i arbejdet i ledelsen, og der skal uarbejdes en nøjagtig
arbejdsbeskrivelse for hver af bestyrelsens poster. Sidst, men ikke mindst, skal ungdomsarbejdet
opprioriters. Mange er stærkt utilfredse med det ungdoms, der har været, og der har ikke været
opbakning om bestyrelsens arbjede.
Økonomien skal rettes op
Regnskabet, som blev fremlagt på generalforsamlingen, var ikke revideret, fortæller Søren Lund
Hansen, der tilføjer, at revisionen nu har fundet sted, og at der ikke er noget som helst ukorrekt
ved selve regnskabet.
– Der er løs, kortvarig gæld på 120.000 kr. i form af manglende betaling af halleje, el, trænerløn, dommerbetaling, løn til klubhuspersonale m.m. Desuden er der banklån og prioritetsgæld
på 240.000 kr. Alene renteudgiften er ca. 65.000 kr. om året. Heraf refunderer kommunen ca.
15.000 kr., som er renter af prioritetsgæld. Regnskabet fra 1/11-1988 til 31/10-1989 viser indtægter
på 326.000 kr. Udgiftssiden udviser 370.000 kr. dertil kommer renteudgifterne, så det samlede
resultat bliver et driftsunderskud på 102.000 kr.
Økonomien er et bundløst hul, der ikke kan afvikles hurtigt nok. Når vi har et overblik over situationen, vil vi kontakte pengeinstitutter, kommunen m. fl. med henblik på at søge opnået aftaler om afvikling og eventuel gældssanering. Vi har endnu ikke haft tid til at se på alle klubbens
kortvarige forpligtelser. Det skal undersøges, hvilke muligheder vi har for at skære ned og for at
få indtægter. Det er vigtigt, at vi søger at vende udviklingen, og det er vort helt primære ønske, at
det kan ske på en sådan måde, at de sportslige aktiviteter kan fortsætte. I den forbindelse kan jeg
oplyse, at der er lavet en aftale med Brian Riis Jeppesen, B1913, om træning af klubbens seniorer
den kommend sæson.
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