Referat af ordinær generalforsamling i SIF
Tirsdag den 15. marts 2016 KL. 19.30-20.20
41 deltagere.
Bue bød velkommen og bad herefter forsamlingen rejse sig for at mindes de i det forgangne år
afdøde medlemmer:
Bent Jensen
Egon Thomsen
Henrik Nielsen
Svend Lindholm
1. Valg af Dirigent.
Bestyrelsen foreslog valg af Ulrik Ibfelt til dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Ulrik Ibfelt
kunne indledningsvis konstatere, at generalforsamling var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Vi starter med nogle af de væsentligste sportsbegivenheder i de 4 afdelinger.
Badmintonafdelingen
Ved Københavnsmesterskaberne for ungdommen i december vandt vi 9 guld-, 7 sølv- og 22
bronzemedaljer. Desuden vandt vi Kbh.-pokalen hjem til SIF som bedste klub for andet år i
træk.
Vi har i øjeblikket 14 elitespillere i ungdomsafdelingen, og ved DM havde vi 13 spillere med og
vandt 5 medalje. Og i U9-landsmesterskaberne blev det til en guldmedalje i DD.
Den årlige Ikasttur med over 30 børn gav en flot medaljehøst med hele 10 guld medaljer, 8
sølv og 16 bronze.
De allermindste mikro-mikro puslinge har også i denne sæson spillet lørdag morgen kl. 9:00,
hvor vor nye ungdomsudvalgsformand Anders Troels Munk står for træningen.
Senior
Med cheftræner Henrik P.K. Rode i spidsen har 1. holdet igen i år indfriet målsætningen om en
plads i finalen i Badmintonligaen.
Efter at have vundet grundspillet suverænt, spillede holdet sig i finalen ved at slå Greve
sammenlagt 7-2. Finalen bliver mod Team Skælskør Slagelse og spilles skærtorsdag den 24.
marts i Frederiksberg-Hallerne, hvor vi håber, der kommer mange SIF'ere og bakker holdet
op, så vi kan vinde guldet.

Vores øvrige hold klarer sig også godt. 2. holdet ligger i 1. division, hvor de er nr. 3. 3. holdet
ligger i 3. division og ligger også som nr. 3. Og de øvrige hold har også pæne placeringer.
Individuelt har det også været en god sæson.
Ved VM i Djakarta, Indonesien, vandt Christina Pedersen og Kamilla Rytter Juhl sølv i
damedouble. Det var første gang nogensinde, at der var et dansk
<https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark> par i damedouble finalen.
Ved DM vandt Kamilla og Christina guld i damedouble, Christina og Joachim Fisher guld i
mixed-double og Carsten Mogensen guld i herredouble sammen med Mathias Boe og i
herresingle vandt Emil Holst sølv.
Natalia Koch Rohde vandt Guld i damesingle i Italien International, i Milano, efter at have
besejret flere europæiske topspillere i den hårde turnering.
Hos veteranerne har der også været flotte resultater:
Pernille Strøm præsterede at vinde sølv i damesingle for +40 ved VM i Landskrona, og Bo
Elvers vandt bronze i herredouble for +55 sammen med Thomas Nielsen.
På den sociale side har der været mange gode arrangementer og sammenkomster igennem
sæsonen, f.eks. et lørdagsarrangement, hvor vores to coaches for 1. holdet Eskild Ebbesen og
Ulrik Lynge, holdt et medrivende foredrag, om hvorledes man fastholder motivationen over
lang tid, og efter hvilke principper de udvikler sportsfolk til at være "bedst, når det gælder".
Arrangementet var meget velbesøgt, og bagefter var der holdkamp med 1. og 2. holdet, hvor
spillerne kunne vise, hvordan de har udnyttet de gode råd fra Eskild og Ulrik.
Så til fodboldafdelingen
Sidste år sagde vi goddag til en ny fodboldudvalgsformand, men Kurt Bagge valgte kort efter
årsskiftet at trække sig som formand. Vi kan imidlertid ikke i dag sige velkommen til en ny
fodboldudvalgsformand, da fodboldudvalget ikke har konstitueret sig med en formand endnu.
I det forløbende år, er der afholdt rekord mange træninger og kampe på Krøyersvej og vores
nye kunststofbane har virkeligt vist sit værd, der er 100 % belægning og vi kunne snildt bruge
en kunst bane mere, bare for at dække det akutte behov for træningstid. Specielt
ungdomsafdelingen har ønsker om mere træningstid, som vi ikke kan opfylde med de
nuværende anlæg som desværre alt for ofte byder på aflysninger, når regnvejret gør det
umuligt at spille, men det lykkedes da at få gennemført turneringen med op til 13 kampe på
en enkelt weekend, det siger noget om behovet.
Sportslig er det gået over forventning for de unge, de små under 12 har ikke
resultatindberetning, men vi klarer os godt og flere hold gik ubesejrede igennem turneringen,
vi havde U/15 holdet i KBUs mesterrække, men de klarede desværre ikke skærene, så de
starter foråret i række 1, mens både U/14 og U/16 vandt deres rækker og rykker op i
mesterrækken. Vi kan også nævne at vi igen har både et U/17 og et U/19 hold i række 1.
Pige fodbold har vi også gang i, men desværre er der ikke mange pigerækker at spille mod, så
vore ældste piger måtte helt ud på Sjælland for at få nogle at spille imod.
1. senior glippede oprykningen men med en 3 plads efter en forrygende sæson ligger de i den
nye sæson klar til forårets oprykningsspil 2 points fra 2 pladsen,

2. senior i rækken under endte som nr. 3 både forår og efterår, men de kan ikke rykke op med
mindre 1. senior avancerer, vi fik et nyt 3. hold bestående af gamle SIF drenge Årgang 94, der
fik lyst og mod på fodbold igen, og de endte som nr. 4 i serie 4 tæt på oprykning.
Og så blev det året, hvor det sagnomspændte Hornhold stoppede med senior fodbold efter 25
år i senior rækken. De er nu veteraner, så de endelig kan møde nogle jævnaldrene. Deres
plads overtages af et nyt hold af unge drenge, der også er gamle siffere.
De ældre kunne ikke fastholde deres position i eliterækkerne, hverken oldboys eller veteran.
Begge rykkede ud, men mon ikke de tager revanche næste år. Det forlyder, at der er kommet
forstærkninger af gamle skovsere.
Vi har også 3 veteranhold, grand old masters, super grand old masters, og grand veteran
masters. Der er ingen undskyldninger mere, der er hold nok at vælge mellem, så man kan
spille, til man segner.
Skytteafdelingen
I skytteafdelingen har det igen været et godt år med stabile medlemstal og i forhold til vor
størrelse med pæne sportslige resultater.
Skytterne har deltaget i forbundsskydninger (Københavns Skytteforbund), og der har været et
stort antal gæsteskydninger, hvilket giver god P.R. og god økonomi for afdelingen.
Riffelskytterne deltager på 15 m. baner i turneringen lige fra ungdom til oldboys, og pistolskytterne er aktive i diverse konkurrencer så som terrænskydninger og tjenestepistol.
Derudover skyder senior i S.I.F. luftriffel hver onsdag formiddag.
Tennisafdelingen
Vi har nu knap 900 tennis medlemmer, hvoraf 275 juniorer er tilmeldt træningen, og 100
seniorer på motionisttræningen, hvilket beskæftiger 3 fuldtidstrænere.
Vores herre & dame 1. hold spiller i 1.divison.Vi hjemtog flere Sjællandsmesterskaber,
og vores junior- & senior hold bevæger sig stille og roligt op gennem rækkerne.
Der har været så mange stjerneskud, at det er svært at plukke et par ud, men alligevel er det
værd at nævne;
Asger Emil Ildor Dansk Mester U12 udendørs både i single & double.
Gustav Obel blev udtaget til U12 landsholdet.
Jesper Jørgensen blev nr. 2 på DM ranglisten i U16 drenge
Anton Davidsen Nr. 6 på DM ranglisten i U18 drenge
Afdelingen forsøger hele tiden at tilpasse strukturen, så der er det træningstilbud den enkelte
spiller søger, uanset alder og niveau.

Sæsonen har derfor budt på en masse spændende aktiviteter for vores medlemmer, og
bedømt ud fra tilslutningen til aktiviteterne, så er de kommet for at blive.
Der har været afholdt junior camps i et par sommeruger, hvor en hel masse børn deltog.
Derudover har afdelingen afholdt den årlige træningstur, hvor deltagerne fik både en social og
en sportslig oplevelse.
Vi kan glæde os til 2016, hvor SIF Tennis sikkert i endnu højere grad vil komme på tennis
land- kortet!
For alle 4 afdelingers vedkommende gælder det, at de mange flotte resultater ikke kommer af
sig selv. Jeg vil derfor også i år sige tak til de mange frivillige forældre, trænere og holdledere i
alle afdelingerne, som hver eneste dag i hele sæsonen gør et kæmpe arbejde for foreningen og
vores medlemmer, og som derved er med til at inspirere andre ved at vise initiativ og
interesse for foreningen.
Så lidt om fællesskabet
I beretningsåret havde vi et beløb 1,5 mil. kr. på kommunens anlægsbudget til renovering af
både 15 og 25 meter skydebanerne.
Som jeg kunne fortælle sidste år er renovering nødvendig, fordi justitsministeriets
skydebanesagkyndige har skærpet kravene til f.eks. ventilation, standpladser, loft, vægge og
kuglefang.
Vi har besigtiget andre skydebaner, vi har haft adskillige møder med kommunens
medarbejdere, en repræsentanter fra skydebaneforeningen, justitsministeriets
skydebanesagkyndige og politiet,
og har i hele 2015 holdt møder med kommunen for at få igangsat renoveringen. Det lykkedes
imidlertid ikke, men i år skulle det gerne lykkes, pengene er bevilget, og det første møde i år
er afholdt med kommunens embedsmænd.
Det har imidlertid vist sig, at det ikke er så nemt at få økonomien til at hænge sammen. Dels
har kommunen ønsket at tilknytte en ekstern rådgiver, og så har diverse miljøproblemer også
spillet ind.
Så er der "the neverending story" vor indgang fra Exnersvej.
Vore genboer på Exnersvej har nu i flere år klaget over først opførelsen af tennishallen og
derefter vores indgangsforhold fra Exnersvej.

Beboerne vil ikke acceptere, at vi benytter den helt naturlige direkte indgang fra vejen ind til
forrummet ved tennishallen, som vi fik tilladelse til i maj 2014.
Dette har ført til, at kommunen har forlangt, at vi igen lukker den indgang, der bruges i dag.
Som erstatning etablerer vi en ny sti, der går fra den gamle stis udmunding i Exnersvej (det
nord/østlige hjørne) langs med gavlene på badmintonhallen og multihallen således, at vi
stadig kan komme ind af indgangen ved tennishallens forrum.
Man vi kan fortsat kunne parkere på Exnersvej og både gå og cykle ind langs hallerne.
Etableringen vil sandsynligvis blive udført inden sommer.
Efter generalforsamlingen samler vi igen i år op på årets hændelser i dette års nummer af Dit
SIF og stiler ligesom sidste år mod, at bladet er ude i god tid inden sommerferierne begynder.
Pt. er vi tæt på at være færdige med disponeringen af 2016 nummeret, men hvis nogen har
lyst til at deltage eller har idéer, så tag endelig kontakt til en af os, det vil være dejligt med
nye/flere kræfter.
Bestyrelsen havde i oktober vort årlige møde med alle afdelingsudvalgene, hvor vi drøftede
aktuelle emner og gennemgik afdelingernes økonomi.
Efter bestyrelsens sidste møde i 2015 mødtes den med de fire afdelingsudvalg og fik en
hyggelig og givtig snak på tværs af sportsgrenene.
Så lykkedes det endeligt i december at arrangere en fælles juletræsfest for alle juniorerne.
Arrangementet blev vellykket med varm kakao, gløgg, æbleskiver, tryllekunstner, slikposer og
juledans rundt i foreningen.
Jeg vil opfordre interesserede til at melde sig til at stå for arrangementet i år, så det ikke bliver
Tordenskjolds soldater, der står for det, der MÅ være nogle forældre, der synes, det er
morsomt at afholde sådan et arrangement.
Som jeg sagde sidste år, er Peter Dalkiær og jeg gået i gang med at få digitaliseret mest mulig
af vort historiske materiale. Pt. er alle årgangene af Skovserposten og vores jubilæumshæfter
sendt til skanning, så inden året er omme, kan I forhåbentlig læse i alle vore gamle numre af
bladet både via vor hjemmeside og via lokalhistorisk arkivs hjemmeside. I vil også kunne søge
på navne, sportsgrene eller årstal og på den måde finde gamle artikler.
I den forbindelse vil jeg gerne takke SIF Gruppen for deres tilsagn om at dække udgiften til
skanningsarbejdet.
Vi er også i gang med at finde de scrapbøger, avisartikler og billeder, der skal skannes, sådan
at vi til sidst har et fint historisk arkiv på vores hjemmeside, som så naturligvis løbende skal
suppleres.
Hvis der er nogen, der er interesseret i dette arbejde eller har noget historisk materiale, er I

mere end velkomne til at kontakte kontoret, Peter eller mig.
Midt på sommeren fik vi et længe ønsket låsesystem, som mange af jer sikkert er bekendt
med. Det er en meget stor lettelse og besparelse for kontoret ikke at skulle holde styr på en
masse nøgler.
Jeg kan også fortælle
- at vi igen i år har deltaget i et forløb, kommunen har arrangeret, hvor vi har haft en
akademiker beskæftiget i en måneds tid, inden han kom videre ud i noget erhvervstræning
- at vi har istandsat to fodboldomklædningsrum, sådan at vi nu har været alle
fodboldafdelingens rum igennem
- at vi har haft flere møder med kommunen om foreningens drift, vore driftsaftaler og
budgetter
- at vi har fået en væsentlig mere lysstærk tv-fremvisning i restaurationen i form af en
fladskærm til erstatning af projektoren.
- at vi har mange nye spændende projekter på bedding, som vi drøfter med kommunen. I årets
nummer af Dit SIF vil vi beskrive nogle af dem.
Til slut vil jeg også i år gerne takke jer alle sammen for et år med gode oplevelser, god sport,
godt kammeratskab og hyggeligt samvær.
En særlig tak:
- til alle vore sponsorer, især hovedsponsorerne Skjern Bank og SIF Gruppen.
-til SIF's venner, der har fået ny formand efter over 50 år. Som formand, mente Einer
Petersen, at han godt kunne tillade sig at trække sig tilbage, og det skal være ham vel undt.
SIFs Venners nye formand er vor gamle topbadmintonspiller Klaus Kaagaard, som desværre
er sygemeldt i øjeblikket, men jeg skal hilse fra Klaus.
- også tak til webmaster Henning Balslev Clausen, der har passet vor hjemmeside.
- til Pernille Lundsfryd og hendes redaktion for arbejdet med vort årsblad Dit SIF.
- til bestyrelsen for Senior i SIF, der har tilrettelagt socialt samvær, underholdning og motion
af høj kvalitet for vore seniorer hver onsdag, således at seniorerne er vokset til ca. 90
medlemmer.
- til mine kollegaer i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.

- til alle i afdelingsudvalgene, der har trukket et tungt læs med at tilrettelægge og afvikle alle
de sportslige aktiviteter.
Til sidst tak til vort dygtige personale for jeres store arbejdsindsats, engagement, service og
gode humør.
Jeg tror ikke, der er mange, der er klar over, hvor stort et arbejde det er at drive en
idrætsforening som vores.
Det er tankevækkende, hvordan samfundet har udviklet sig og, hvor meget mere arbejde der
er nu, end da jeg blev formand i 1982.
Kravene og ønskerne fra myndigheder, forbund og medlemmer og vokset betragteligt og ny
teknologi har samtidig med, at den har gjort mange ting mulige, naturligvis også øget
omgivelsernes behov og dermed arbejdsbyrden.
Det var beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år,
Til slut har jeg så traditionen tro fornøjelsen af at overrække jubilæumsnåle.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at de rettigheder, der følger med at få en hædersbevisning,
nu er beskrevet på foreningens hjemmeside under hædersbevisninger.
Der er 15 der skal have 25 års nåle:
Eric Bennett
Henning Weise Pedersen
Per Nyløkke
Ove Ludvig Elkjær
Helge Sommer
Birthe Michaelsen
Niels M. Andersen
Jørgen Jensen
Carsten P.V. Larsen
Lars Andersson
Birger Lindberg Møller
Thomas Frost
Britta Finne
Søren Danielsen
Svend Stouge
Vi har 3 - 50 års nåle:
Eli Brevadt
Bendt Rose
Kirsten Grandahl

Og 3 - 60 års nåle:
Claus Trolle
Kell Rasmussen
Jan Frøhlke
en - 70 års nål:
John Henry Larsen
Og så er der 3 æres nåle:
I år har jeg den glæde at få lov til at uddele en yderst velfortjent sølvnål. Det er Emil Menke
der har gjort sig fortjent til den. Emil har været næstformand i bestyrelsen. Han har gennem
mange år siddet i SIFs Venners bestyrelse, og han har deltaget i forberedelsen af utallige
arrangementer i årenes løb. Senest har han overtaget opgaven som planlægger af
Lørdagsfodbolden.
Og så er Emil en person, der levende følger med i alt, hvad der foregår i foreningen.
For Emil er foreningen en uundværlig del af tilværelsen, og for os er han en uundværlig del af
SIF.
Der er også to der i den grad har gjort sig fortjent til noget nær det fineste, man kan få nemlig,
en guldnål:
Den første er Henrik P.K. Rohde, eller bare PK. Han udfører et arbejde i badmintonafdelingen
der rækker langt, langt ud over hans trænergerning.
Bestyrelsen har i sin vurdering været meget opmærksom på, at man ikke skal have en
æresbevisning, fordi man passer sit arbejde, men i dette tilfælde er der altså tale om en
indsats, der rækker langt ud over jobbet som træner.
PK´s meget store engagement og evne til at skabe en god, optimistisk og positiv stemning,
smitter af på hele afdelingen, og det bevirker, at der opstår masser af energi og aktiviteter fra
en lang række frivillige hjælpere.
PK er en ægte skovser, der hele livet har været Siffer, ikke kun i badmintonafdelingen for PK
har også været en aktiv fodboldspiller og spillet på 1. førsteholdet.
PK er en fremragende ambassadør for foreningens målsætning og visioner og fortjener
guldnålen.
Den anden person, der skal have en guldnål, er også en person, der bruger utrolig meget af sin
fritid og lidt til her i foreningen.
Det er Tom Gudmandsen, der siden han kom til SIF har siddet i fodboldudvalget, hvor han
har været en af de bærende kræfter, ja han er den, der har siddet længst i udvalget, og han

kan, når fodboldafdelingen snart får konstitueret sig med en ny udvalgsformand, starte
samarbejde med formand nr. 7.
Tom har ikke bare passet arbejdet i udvalget. Han deltager med stort engagement i alt, hvad
der røre sig i foreningens 4 afdelinger. Han er primus motor i etableringen og pasningen af
vores lille butik, som giver et pænt tilskud til foreningens økonomi.
Nogle vil måske mene, at han til tider er lidt direkte i sin facon, men ingen kan være i tvivl om,
at hans interesse og loyalitet for foreningen er stor og ægte, hvorfor også han fortjener en
guldnål.
Ingen bemærkninger til beretningen.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget for 2016.
Det har været et godt år - også økonomisk - for SIF. Det er nu 2. år i træk at jeg står og
fortæller om et nyt fint overskud i SIF på 173.000 og igen en medlemsfremgang denne gang
på 52 medlemmer. Så nu er vi 2.363 medlemmer. I virkeligheden er vi flere, fordi balletbørn,
gymnastikmænd og Senior i SIF-folk blander sig alle steder, men formelt er de ikke
medlemmer i SIF.
Lad os kigge på regnskabets hovedtal, slå op på side 8. De første 7 sider kan I roligt springe
over.
Indtægter på knapt 11,5 mio. kr., dvs. en smule højere end sidste år. Men de enkelte
indtægtsposter er meget stabile sammenholdt med året før.
Udgifterne på i knapt 11,4 mio. kr. er også meget stabile sammenholdt med sidste år. I
virkeligheden er det ret kedeligt at stå heroppe og fremlægge regnskabet, fordi det ligner sig
selv fra sidste år.
Som nævnt et samlet overskud på 173.000 kr.
Fordelt på følgende enheder:
· Fællesskabet, overskud 17.000
· Badminton, overskud 15.000
· Fodbold, overskud 3.000
· Skydning, overskud 23.000
· Tennis, overskud 115.000
Regnskabet for disse enheder finder I sidst i regnskabet. De regnskaber kan I selv studere.
Det fine overskud ses også på foreningens egenkapital, som nu er krøbet op på 1.2191.000 kr.
Det ser I på side 10. På side 9 ser I, hvor fint likvide foreningen er med mere end 1,5 mio. kr. i

cool cash. Ikke underligt at Skjern Bank gerne ville være sponsor for SIF.
Budget 2016 med de gule striber signalerer konsolidering med udgangspunkt i en
fastholdelse af de nuværende medlemsantal, altså et budget der samlet går i 0.
Jeg selv er - som nogle af jer ved - stoppet med lønarbejde, men ikke med at arbejde. Jeg
bruger en del tid på at trimme Klubmodul sammen med kontoret. Vi er nu fint forbi alle
overgangsproblemerne, medlemstilbagegangen er vendt til en fremgang, og vi bliver langsomt
skrappere til at bruge flere af faciliteterne - ikke mindst i kommunikationen med
medlemmerne. Flere og flere af jer - ikke alle - overlader nu jeres betalingskortdata til
Klubmodul, og det er en uvurderlig håndsrækning, I hermed giver jeres forening i form af
administrativ lettelse.
Tak til Henrik og Lena for godt samarbejde i år - også til Pernille som arbejder med
fodboldadministrationen. Og så har vi fået en frivillig arbejdskraft på kontoret - Birgitte
Menke, som bl.a. udfører en masse værdifuld telefonkontakt til de af jer, som ikke helt kan få
Klubmodul til at spille, det er en stor hjælp.
Endeligt en tak til de 3 afdelingskasserere, Bent Strøm, Jakob Grandahl og Heidi Lassen.
Spørgsmål til kassereren:
Bent Rose: Efter hvilke regler giver GK tilskud til SIF?
Claus: Gives efter forskellige parametre. Der er forskel på, om vi får driftstilskud til
bygningerne, afhængig af, hvilken bygning vi taler om. Til de 4 afdelinger er det først og
fremmest tilskud til unge under 18 år og unge mellem 18-25 år. Der skal også være balance
mellem egenbetalingen/kontingentet og tilskuddet.
Regnskabet blev herefter godkendt og ingen bemærkninger til budgettet.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget
5. Meddelelser om hvilke medlemmer de respektive afdelinger har valgt til bestyrelsen.
Badminton: Steffen Moe
Skydning: Michael Bartholdy
Tennis: Janne Rützou
Fodbold: ingen formand p.t. - afventer konstitueringsmøde, men er i dag repræsenteret ved
Thomas Frost.

6. Valg af formand (Bue Kjems er ikke på valg)
7. Valg af næstformand (Daniel Damgaard er villig til genvalg)
Daniel valgt
8. Valg af kasserer (Claus Buhl er villig til genvalg)
Claus valgt
9. Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær er ikke på valg)
10. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.
Carsten P.V. Larsen og Cliff Beckmann, revisorer
Emil Menke, suppleant
11. Eventuelt
Intet under eventuelt
Bue takkede herefter forsamlingen for god ro og orden samt dirigenten for veludført job.

