
Referat til generalforsamling den 25. august 2020 

 

1. Valg af Referent 

 Malene Jørgensen blev valgt 

 

2. Valg af Dirigent 

 Anders Kajgaard blev valgt 

 

3. Formandens beretning 

 Floorball sæson 2019/2020 - Årsberetning SEIF Tornados  
Sæsonen 2019/20 har været en mærkelig størrelse i mange henseender. Vi blev afbrudt meget 
brat af en epidemi, som lammede hele landet. Derfor har generalforsamlingen heller ikke været 
muligt at gennemføre før nu. Men på trods af Covid-19 og den lidt korte sæson er der alligevel 
sket en hel del
Senior  
Vores Første hold på herre siden har for første gang i klubbens historie, spillet med i det fineste 
selskab i landet. Dette gjorde også at klubben skulle omstille sig i forhold til afvikling af Kampe i 
landets bedste række. Det være sig alt fra entre med kampprogram til bolddrenge og speaker. Her 
viser SEIF Tornados sig fra sin stærkeste side, og alle gav en hjælpende hånd. Det er vi meget 
taknemlige for. Herrerne gjorde en rigtig fin figur, og var 1 sølle point fra at slutte i mellemspillet. 
Selvom spillerne var skuffede, kan de godt være stolte over deres præstation - En flot 4. plads. Det 
var der ikke mange der havde regnet med, da Tornados debuterede i Ligaen. Liga drengene 
sørgede da også for, at vi igen i næste sæson skal spille med i Ligaen.  
Vores 1. division dame hold har haft en fin sæson. Selvom det ikke er blevet til mange sejre, er der 
altid en fest omkring vores damehold. Midt i sæsonen tiltrådte Magnus Jensen som træner, og 
gjorde at der kom god styring på holdet og kampene.  
Vi har spillet 3. division i den forgangne sæson, og dette hold skulle bæres af de erfarne kræfter på 
vores herre motionshold!! Her er der gjort rent bord, og alle kampe vundet i rimelig sikker stil. Det 
har også gjort, at det har tiltrukket nogle af vores ”gamle” spillere til at komme onsdag aften. Det 
er super flot kæmpet af de gamle drenge, og vi glæder os til at se, hvad de kan drive det til, når de 
stempler ind i 2. division i den kommende sæson.  
Ungdom  
U5 og U7 er her det hele starter, og igen i år har der været en summen, og virkelig gang i hallen 
om fredag. Det er så dejligt at se, som Fam. Olsen leder slagets gang, og sørger for alle lærer, hvad 
det vil sige, at gå til floorball. Der har været rigtig fin opbakning til kidzliga, og med nogle fine 
resultater til følge.  
U9 har været en stor årgang i år, og her er der også blevet gået til den. Rigtig mange har deltaget i 
Kidzliga og U9 stævner. Også her er det blevet til rigtig fine resultater.  
U11 er her vi starter med, at spille på stor bane, og det er en kæmpe omvæltning for de U9ére der 
rykker op. Her er det godt, at have nogle dygtige 2. års U11ére at læne sig op ad. Det havde vores 
U11 hold i år, og det var en fornøjelse at se. Der blev virkelig skabt et fantastisk sammenhold. 



U11érne startede ud som lyn og torden, og lå længe til en top 3 placering, men efter jul, gik luften 
lidt af ballonen og drengene endte på en 6 plads ud af 12 tolv hold, så det er bestemt 
godkendt
U13 har været vores flagskib i ungdomsrækkerne, og de her gutter gør det simpelthen så godt. De 
vælger godt nok at tabe deres første kamp, men så var rusten også rystet af dem. Herfra gik det 
stærkt, ført an af et stærkt trænerteam, blev der pudset lidt kanter af, og målet var klart. Det guld 
skulle til Strandby. Deres evige rival fra Brønderslev drillede igen i år, men hvis sæsonen var blevet 
spillet færdig, er jeg sikker på at U13 drengene havde nappet guldet. Rigtig flot kæmpet drenge.  
U15 var meget tyndt besat i sidste sæson, men med et hårdt arbejdende trænerteam, lykkedes 
det dem at få lokket nogle af de spilleglade drenge fra U13 med op og hjælpe til. Ved fælles hjælp 
og en benhård indsats, endte U15 trods alt med en fin placering som nr. 4 ud af 8 hold.  
 
Ungdoms konsulent.  
Vi har som tidligere år gjort brug af ungdomskonsulenter. I den forgangne sæson har vores 
tidligere Liga træner Jonas Risom, og Linda Jokumsen trådt til ved forskellige træninger med gode 
råd, så alle hold følger klubbens playbook og røde tråd. Det er super skønt som træner og specielt 
nye trænere, at få andre øjne på de ting man laver, og vi har været utrolig glade for de indspark, 
de to konsulenter er kommet med, så en kæmpe tak herfra.  
 
Landshold. 
Vi har haft flere med inde over U19 landsholdet og også med fine bemærkninger. Tornados gør sig 
godt bemærket på landkortet i forhold til landsholdene. I maj måned var Emil Kajgård og Casper 
Eiersted til VM med U19 landsholdet. Her var de med til at sikre Danmark en 7. plads så vi forblev 
en A-nation. En virkelig flot præstation. Jacob Risager og Noa Læsø er de næste i rækken, og er 
udtaget til samlinger på U19 i efteråret 2020, hvilket er virkelig godt gået. Vi ønsker de to 
hårdtarbejdende gutter alt mulig held og lykke.  
 
Andet. 
På det sociale plan overskygger vi alt og alle, det er virkelig en fornøjelse at være en del af 
Tornados familienDette kom rigtig til udtryk, da vores klub blev ramt af en skrækkelig 
tragedie… En af vores U13 spillere blev ramt af kræft, og dette rystede naturligvis os alle sammen. 
Behandlingen så lovende ud, men lige inden jul 2019 mistede Jeppe kampen til kræften. Tornados 
rykkede sammen i bussen og hjalp med, at arrangere mindehøjtidelighed for Jeppe inde i hallen, 
og alle var med til, at sige et sidste farvel. Familien Frillerhøj insisterede på at vores julebanko 
skulle gennemføres, da det var lige i Jeppes ånd. Som sagt så gjort, og i januar viser Tornados sig 
fra deres stærkeste side, og laver et brag af et nytårsbanko. Vi har før slået rekorder med mange 
deltagere, men i år var helt ekstremt. Vi lavede banko som et stort indsamlings arrangement, og 
der blev samlet ind, så vi kunne overrække Familien 20.000 kr. det er virkelig flot. Indsamlingen 
har hjulpet til, at Jeppe har fået den flotteste have på Elling kirkegård. Vi er så taknemmelige over, 
at kunne give en hjælpende hånd, og der skal lyde et kæmpe tak til alle der har bidraget og været 
med.  
 
Gothia. 
U13érne har været i Gothia igen i år, det er en kæmpe oplevelse, og vi håber på at vi i løbet af de 
kommende år, kan tage flere hold med til Sverige.  



Aspero camp har været på besøg i Strandby, Aspero er en camp over 3 dage, hvor der bliver 
trænet hygget og overnattet. Vi har fået store roser af arrangørerne for vores måde, at tage imod 
og servicere deltagerne på, og vi håber selvfølgelig at de har lyst til at komme tilbage i år


Ny forening.  
I løbet af det sidste år har vi arbejdet på, at blive en selvstændig forening. Dette kom i hus 1. 
januar 2020. Det betyder, at vi får mere selvbestemmelse, vi kan f.eks. selv søge tilskud og lave 
vores egen kontigent opkrævning. De seks afdelinger i det ”gamle” Seif var vokset fra hinanden, og 
vi blev enige om, at det her var den rigtige løsning. Der er stadig et SEIF, hvor man som forening 
kan købe hjælp til kontigent opkrævning, søgning af fonde osv. Medlemmerne i SEIF er de 
respektive formænd for de seks nye foreninger, så der er rig mulighed for sparring de nye 
foreninger imellem.  
 
Corona.  
Som alle ved blev sæsonen afbrudt af Covid-19, og det har ikke været nemt at finde ud, hvad vi må 
og ikke må. Det betød også, at vores årlige familiefest ved C2C blev aflyst, og dermed også 
klubbens økonomisk største støtte udeblev. Klubben har søgt midler til, at dække noget af tabet 
og har fået lidt, så vi klarer os. Det kan vi gøre, fordi vi har nogle fantastiske sponsorer der yder et 
kæmpe bidrag til, at vi kan drive en klub som Tornados. Sæson afslutningen som plejer at være til 
landsstævnet, måtte også aflyses og det er svært at se, hvornår et arrangement i den størrelse kan 
blive til noget. Alle gør, hvad de kan for, at vi kan komme i gang så normalt som muligt. Vi følger 
alle anvisninger, og hvis vi hjælper hinanden med at passe på, skal vi nok få en super 2020/21 
sæson.  
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle spillere, forældre, trænere, ledere, andre hjælpere, 
tilskuere og sponsorer for en god sæson, og vi ser frem til sæsonen 2020/2021 med stor spænding 
og glæde
På floorball afdelingens vegne Jonas Sørensen 

4. Økonomi 

 

 Vi kom ud med et lille overskud i 2019 

 År 2020 forventer vi umiddelbart et lille underskud pga aflyste arrangementer bl.a. 

Coast2coast, som er en stor sponsor for os. 

 Formålet for klubben er at få så mange som muligt til at spille floorball, til så billigt 

et kontingent som muligt. 

 

5. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne 

6. Valg af bestyrelsen 

 Følgende er på valg – er genvalgt 

i. Jonas Sørensen 

ii. Steen Thygesen 

iii. Kim Frillerhøj 



iv. Tom Venland 

 Følgende er på nyvalg – er valgt ind 

i. Tanja Axelsen 

ii. Rikke Mortensen 

7. Evt. 

 Ingen kommentater 


