Maj 2022

Nyt fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har arbejdet intenst omkring foreningens roller, struktur og organisation. Derfor er der
følgende nye tiltag som Bestyrelsen ønsker at dele med SFC’s trænere og ledere inden arbejdet med at få
det helt ud til spillere og forældre starter.
Ny Organisation
Organisationen i Solrød Fodbold Club vil blive mere skarp med opdeling på det sportslige og det mere
administrative – det er vigtigt at det sportslige og administrative går hånd i hånd og den ene del kan ikke
undvære den anden. Vi fremlægger hermed vores organisationsstruktur og den er reelt ikke ny, men nogle
af ansvarsområderne og opgaverne vil blive meget mere tydeliggjort. Dette skulle gerne give større ro og
tryghed for alle hvem og hvad der udføres i de forskellige roller.
Ny ansættelser i Maj
Vi har ansat ny Ungdomsformand for U12-U19, Nicki Vergo og ny Børneformand for U4-U11 Martin
Kvolsbæk. Både Nicki og Martin er kendte ansigter i Solrød Fodbold Club. Deres opgave er blandt andet at
påbegynde justeringerne i organisationen samt skaffe flere hænder rundt om i deres respektive afdelinger
og derved styrke organisationen. Nuværende ungdomsformand Gorm har ønsket at drosle ned. Han vil
hjælpe Nicki og Martin i en overdragelsesperiode med alle hans mange kompetencer og ”knowhow”.
En meget stor tak til Gorm, for hans mangeårigt arbejde i Solrød Fodbold Club.
Flere frivillige
Solrød Fodbold Club har behov for flere frivillige og det behøver ikke nødvendigvis at være på
fodboldbanen. Vi er en forening der i meget stor grad baserer sig på frivilligt arbejde. Vi er en stor forening,
37. største med mere end 1.000 medlemmer og det kræver en stor organisation, med mange frivillige
kræfter. Den nye organisation skal sikre at alle kan bidrage med lidt eller meget uden at det bliver et større
projekt for den enkelte og familie – derfor skal byrden deles af flere end hvad den har gjort de seneste år.
Så har du mod på at bidrage om det er administrativt som træner, holdleder eller noget helt 3. så bare
skriv til
Herreseniorformand – Lasse Langelund – sfcherreseniorformand@gmail.com
Ungdomsformand – Nicki Vergo – sfcungdom@gmail.com
Børneformand – Martin Kvolsbæk – sfcboerneformand@gmail.com
Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt den 28. april kl. 18:00 i klubhuset og var uden de store overraskelser.
Samtlige punkter blev valgt/godkendt. I forbindelse med valget af et registreret revisionsfirma til klubben
vil bestyrelsen gerne takke Søren Michelsen for hans mangeårige virke som revisor for Solrød FC. Jan
Lemming stopper dermed også som revisor suppleant og vi takker også her for indsatsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Solrød FC

