
Generalforsamling i Vellev IF d. 5. marts 2015 
 
Seniorfodbold, v. Niels F. Petersen: 

 I 2014 sæsonen var der både opture og nedture. En masse lykkedes men 
vi havde også vores problemer. 

 Forårssæsonen var forfærdelig for seniorne, som måtte rykke ned i serie 4 
pga en skrivebordsdom om brug af ulovlig spiller. Men heldigvis tog 
spillerne det positivt og vandt deres kreds i efteråret og er derfor atter at 
finde i serie 3 fra den nye sæson. Godt gået. 

 Kvinderne måtte desværre rykke ned fra Jyllandserien i efteråret. Men på 
det tidspunkt var vi også det højest rangerende kvindehold i kommunen 

 Vores største udfordring er at antallet af spillere, som specielt på 
herresiden skrumper lidt år for år. Vi har i mange år levet højt på et par 
gyldne årgange, men som nu er ved at nå en alder hvor de stifter familie 
eller er begyndt at læse udenbys. Det hul har vi ikke kunne lukke med ny 
tilgang. Det samme gælder for oldboys, hvor alder og helbred koster 
spillere hvert år. Så det er helt kart en udfordring vi skal fortsætte med at 
fokusere på i de kommende år. Vores vigtigste aktiv er at der er styr på 
tingene: Trænere og holdledere til alle hold. Gode faciliteter adgang til 
kunstofbane, sociale aktiviteter (Appel, afslutningsfester etc) 

 En stor tak til alle dem der har hjulpet til i seniorafdelingen i 2014: 
o Chilli, Jonas Poulsen (Kvinder) 
o Jan Madsen, Flemming Nørgaard  og Jacob Hadberg (Herre) 

Flemming Tobberup (oldboys) 
o Vaskekoner: Helle, Karen og Methea 
o Opkridtning af baner: Jørn 

 Vi ser frem til sæsonen 2015, hvor vi igen har et rigtigt godt trænerteam 
på plads og vi indbyder alle til at komme op på stadion for at se noget 
rigtig godt fodbold 

 
Sponsorudvalg, v. Niels F. Petersen. 
Efter nogen mager år, er det som om optimismen/opsving er ved at bide sig fast i 
samfundet og det mærker vi også så småt i sponsorafdelingen. 
2014 blev et godt sponsorår for Vellev IF, med tilgang af nye sponsorer. Vi 
mærker stadig en stor interesse og velvilje fra lokalsamfundet. Vi tilbyder 
sponsorerne mange forskellige muligheder for at støtte: 
 

 Bandereklamer: Næsten 60 styk på stadion         
 Reklameskilte på klubhus: 24 styk  
 Sponsorbolde:  
 Tryk på spillesæt til finansiering af spillesæt:  
 Tryk på klubdragter som betyder at spillerne kan købe til meget 

fordelagtige priser: 
 Salg af 1. holdets spilletrøjer   
 Samarbejdsaftaler: Sport Direkt (beløb til indkøb af varer) 
 Annoncer på vores hjemmeside 



 Sommerfest 
o Annoncesponsorer: Fodboldturnering, grisefest, telt… 
o Gevinstsponsorer: Tombola, Petanque. 
o Boldsponsorerer synlig med planche på Klubhuset. 

 
Vi vil sige mange tak til sponsorerne for 2013 og håber de også i 2014 vil bakke 
klubben op, for uden deres hjælp må vi helt klart skærer ned på 
aktivitetsniveauet. 
 
 
 


