
                                                                                                                                          

 

 
 
 

Stiftende generalforsamling d. 20-04-2017 

 
 
Afholdt:  Kursuslokale 1-3, Vejledalen 17, 2635 Ishøj 
 
 
Ordstyrer:  Rune Steinfath 
 
 
Referent:   Rune Steinfath 
 
 
Gudmund Holm bød velkommen til den stiftende generalforsamling i Ishøj IF. 
 
Christian Bødker Forsberg & Murat Kutuk forklarede baggrunden for hvorfor at der skal oprettes en ny klub i 
Ishøj. 
 
 
Visioner: 
 

 Tilbud til alle børn, unge og voksne uanset niveau. 

 Alle skal trives i klubben. 

 Høj standard for udvikling af spillere til elite-niveau. 
 
Værdier: 
 

 Klubånd, alle skal være stolte af at være en del af Ishøj IF. 

 Respekt & fairplay, vi respekterer medspillere, modstandere & dommere. 

 Vi ønsker åbenhed omkring alt hvad der sker i klubben. 

 Vi ønsker loyalitet fra alle medlemmer til de beslutninger der tages i Ishøj IF. 
 

Målsætning: 
 

 At Ishøj IF inden udgangen af 2019 har 1000 medlemmer. 

 Tilbyde drenge- og pigefodbold i alle årgange. 

 Fastholde bredde & tilbyde elite. 

 Have et seniorhold i Danmarksserien inden 2020. 
 
 
Valget af spillesæt til henholdsvis hjemme & udekampe blev fremvist & drøftet. 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

 

 
Faciliteter i klubben: 
 

 Klubben skal have et klubhus som skal være et samlingspunkt for alle klubbens medlemmer samt 

fremelske en klubfølelse i den nye klub. 

 Kunstbane nr. 2, med de planer vi har, vil en enkelt kunstbane i Ishøj slet ikke være nok. 

I forvejen kæmper alle klubberne i Ishøj med manglende tider. 

 Angående omklædningsrum har vi i øjeblikket 2, det ønskes at dette stiger til 4 rum. 

 Med hensyn til materialerum er planen at vi flytter fra SB50´s gamle rum til et større. 

 Ishøj IF´s bestyrelseslokale vil være SB50´s gamle på 1.sal. 

 De barakker som SB50 i øjeblikket bruger som klubhus vil for fremtiden blive benyttet til taktikrum, 

massagerum m.v. 

 Det er planen at Ishøj IF for fremtiden vil komme til at spille ca. 3 kampe om ugen på stadion. 

 

Indlæg fra John Romlund (Ishøj Kommunes repræsentant til dette møde) 

 Til at starte med fortæller John at borgmesteren gerne ville have været tilstede, men at et partimøde 

gjorde at han desværre ikke kunne være her. 

 Derefter fortælles det at der har været afholdt mange møder imellem kommunen, IBK, SB50 m.fl. 

Alle hilser den nye klub velkommen og der er en meget positiv stemning omkring tiltaget med at starte 

en ny fodboldklub i Ishøj. 

Med hensyn til Ishøj IF´s ønsker omkring klubhus, kunstbane m.m. så er opbakningen der i 

kommunen til at der vil blive kigget på det positivt. 

 
Budgetter: 

 

 I startåret 2017 vil udgiften til materialer, tøj mv. gøre at der i dette første halve år vil være et 

budgetteret underskud i størrelsesordenen af 391.000,- 

Men dette skal tages med et gran salt, da alle udgifter i 2017 er medregnet, men jkun indtægter for 6 

måneder. 

 I 2018 er der budgetteret med et overskud på 75.000,- 

 

Sponsorer/presse: 
 

 Der er allerede blevet lavet nogle sponsorpakker som ligger på hjemmesiden (ishojif.dk) 

 I morgen fredag præsenteres der en ny sponsor i Ishøj IF. 

 Hjemmesiden er oppe og køre nu, men den er stadig i opbygningsfasen og dermed med midlertidigt 

layout m.v. 

 Det er planen at der i bestyrelsen vil være en post som kun skal varetage at promovere klubben overfor 

omverdenen, det være sig igennem Facebook, hjemmesiden, YouTube, aviser, tv m.v.  

 

 
 
 



                                                                                                                                          

 

 
Hvorfor hedder klubben IF?: 

 

 Der har været flere forslag oppe og vende til klubnavn, men for ikke at udelukke eventuelle andre 

sportsgrene i fremtiden faldt valget altså på IF. 

 

Hvordan skal der skabes et fællesskab: 
 

 Det er planen at der allerede i løbet af sommeren vil blive afholdt en klubfest. 

 Derudover er der planer for andre events. 

 
Kort gennemgang af bestyrelsen i Ishøj IF: 
 

 Christian Bødker Forsberg, har været i SB50 siden 2012, bla. i bestyrelsen, har spillet i SB50 som barn. 

 Murat Kutuk, har været i IBK siden 1976, bla. som bestyrelsesmedlem & har spillet i SB50 som barn. 

 Allan Uttenthal, har været i SB50 siden 2013, bla. som træner, bestyrelsesmedlem & kasserer. 

 Jimi Christensen, har været i SB50 siden 2014, bla. som træner & i bestyrelsen. Spiller selv i SB50. 

 Gudmund Holm, har været i SB50 siden 2009, bla. som træner & har spillet i SB50 som barn. 

 Rune Steinfath, har været i SB50 siden 2003, bla. i bestyrelsen, årgangsleder samt bestyrelsesformand. 

 Huseyin Bicen har været i IBK siden 2015, bla. som bestyrelsesmedlem. 

 Mustafa Baskaya, har været i IBK siden 2016, bla. elitetræner & har spillet i SB50 som barn. 

 Kim Herskov, har været i SB50 siden 1970, bla. som bestyrelsesmedlem & har spillet i SB50 som barn. 

 Frank Clausen, Har været i SB50 siden 1985, bla. som kasserer, seniorformand & bestyrelsesformand. 

 Ercan Zülal, har været i SB50 siden 2016, bla. som træner & bestyrelsesmedlem. 
 

 
Ambassadør: 
 

 Som en lille overraskelse blev der afspillet et videoklip med Riza Durmisi som fortalte at han vil være 
klubbens ambassadør. 

 
 
Klubbens vedtægter blev godkendt. 
 
 
Til slut fremviste et par af klubbens ungdomsspillere kamptøj samt paradedragter. 
 
 
Christian Bødker Forsberg takkede for fremmødet og erklærede den stiftende generalforsamling som afsluttet. 
 

 
Taastrup d. 22/04-2017 
 
Referent: Rune Steinfath 
 

https://www.facebook.com/huseyin.bicen.395?fref=pb_other

