Referat af ordinær generalforsamling i Skovshoved
Idrætsforening
Onsdag den 15. marts 2017 KL. 19.30
Deltagere: 46
Bue Kjems bød velkommen til Generalforsamlingen og indledte med at bede forsamlingen mindes
de, i det forgangne år, afdøde medlemmer, Einar Pedersen, Ole Mertz, Peter Schelde, Flemming
Thorngren Nielsen og Peter Faber-Rod med 2 minutters stilhed.
DAGSORDEN:
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 sports begivenheder i de 4 afdelinger.
Badmintonafdelingen
Ved ungdoms Københavnsmesterskaberne i december vandt vi 14 guld-, 11 sølv- og 6
bronzemedaljer. Desuden vandt vi suverænt Københavnerpokalen hjem til SIF, som bedste klub for
tredje år i træk.
Vi har i øjeblikket 14 elitespillere i ungdomsafdelingen, og ved DM i 2016 havde vi 16 spillere med
og vandt 5 medaljer – heraf 1 guld og 1 sølv.
Den årlige Ikasttur med over 30 børn gav en flot medaljehøst med hele 10 guldmedaljer, 8 sølv og
16 bronze. Tusind tak til Sifs Venner for støtte til turen, og til de mange spillere og ansvarsfulde
forældre, der deltog.
Som ungdomscheftræner har vi i år haft den tidligere verdensmester Jonas Rasmussen, samt
hjælpetrænerne Caroline Ploug, Ole Ebbesen, Michael Svejsø, og Oscar Mollyhus. Derudover har
Lian (udtales Lin) givet specialtræning.
De allermindste mikro-mikro puslinge har igen i denne sæson tumlet rundt i hallen lørdag morgen
kl. 9:00, hvor ungdomsformand Anders Troels Munk står for træningen.
Endelig er det værd at nævne, at der i år er gjort et ekstra tiltag for at tiltrække flere
ungdomsmedlemmer, og det har skabt en tilgang på hele 60 nye medlemmer, hvilket er en
fremgang på over 60 %.
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Det er blandt andet lykkedes på grund af stor hjælp fra SIF Gruppen, som har sponseret en minibus,
der gør det muligt, at hente børnene direkte fra skolerne og bringe dem sikkert til SIF.
Desuden har Sifs Venner givet en flot økonomisk støtte til et samarbejde med Skovshoved Skole om
introduktion af badminton for de lidt større klasser.
Med cheftræner Henrik P.K. Rode i spidsen har førsteholdet igen i år opfyldt målsætningen om en
plads i slutspillet. Med kun én tabt kamp blev SIF vinder af grundspillet, og skal nu spille semifinale
hjemme mod Solrød fredag den 24. marts og forhåbentlig finale den 4. maj i Frederiksberghallerne,
hvor vi håber, der kommer rigtig mange SIF´ere og bakker op, så vi kan vinde guldet.
Vores øvrige hold klarer sig også godt. 2. holdet ligger i 1. division, ca. i midten af rækken, og 3. og
4. holdet ligger begge nr. 2 i deres rækker, mens 5. holdet ligger nr. 1.
Ved EM for blandede hold i februar var Danmark repræsenteret med 6 SIF-spillere. Og det endte
med Guld til Danmark. En flot præstation.
Individuelt har det også været en god sæson.
Christinna Pedersen og Joachim Fischer blev de første danske vindere af Yonex Denmark Open
siden 2011.
Og sidst, men ikke mindst, skal jeg nævne, at Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl vandt
sølvmedalje ved OL i Rio. Det er kun den anden OL medalje til SIF nogensinde.
Endelig er det naturligt her at mindes Ole Mertz, der efter et langt liv med badminton og en
utrættelig indsats for SIF Badminton, både som spiller og leder, gik bort for kort tid siden, efter
længere tids sygdom. Æret være hans minde.

Så til fodboldafdelingen
Sportsligt var 2016 et godt år.
I de mindste ungdomsrækker spiller man uden indberetning af resultater, indtil 12 år, men vi spiller
også et antal private turneringer, hvor vi har opnået gode resultater, og klarer os blandt de bedre
hold. Vi har også fine indberetninger fra den turneringsstruktur der spilles under i KBU.
Fra u / 12 og op er vi igen i 3 rækker repræsenteret i mesterrækkerne med u/14-16 og 19 og her
klarer vi os til midter placeringer, som er ganske tilfredsstillende målt efter det antal spillere og de
træningsmuligheder vi har.
Lidt malurt er der dog. Vi har i 2016 og i 17 flere lønnede trænere end nogensinde i
ungdomsafdelingen, men det ser ud til at de 3 mindste årgange for første gang i mange år ikke er
fyldt op, så vi kan godt bruge nogle flere børn, specielt i de ældste årgange. Fodboldudvalget
arbejder på at ungdomsafdelingen gerne skal rumme 600 børn.
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Seniorafdelingen er en succeshistorie.
1. holdet under ledelse af Michael Jørgensen, rykkede op fra KS i 2016 og ligger nu nr. 2 i DS med
pæne chancer for oprykning til 2 div., og de spiller noget af det flotteste fodbold der er set på
Krøyersvej i mange år.
Fodboldudvalget lagde en femårsplan i 2013, om at vi skulle toppe DS i 2018, så vi er faktisk et år
foran.
2. holdet har fået Kim Skarp og Rene Zedler som træner og de er tophold i Serie 1, det er ikke
umuligt at de kan spille sig op i KS, der er bestemt muligheder i det hold hvor Kim har arbejdet
hårdt for at få indarbejdet en god træningskultur på holdet.
3 holdet rykkede op i serie 3, mens det nye 4. hold spiller i serie 5 og klarer sig fint.
Vores gamle Horn hold spiller nu ikke mere senior, men hoppede direkte til veteranniveau hvor vi
nu har 2 gode hold. Desværre har vi ikke elite hold i Old Boys og Veteran, da de begge rykkede ned
og spiller i række 1 under KBU,
Old boys afdelingen har til gengæld hold op til de ældste på 75 år og fredags- og lørdagsbold, så der
er mange hold og mange muligheder for at spille kampe. Vores samarbejde omkring de ældste med
HIK kører fortsat upåklageligt og de vinder oven i købet deres række.
Skytteafdelingen
Skytteafdelingen har igen haft et godt og roligt år med stabile medlemstal og i forhold til vor
størrelse med pæne sportslige resultater. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at
skytteforeningerne i Storkøbenhavn har det svært for tiden.
Skytterne har deltaget i forbunds-skydninger (Københavns Skytteforbund), og der har været et stort
antal gæsteskydninger, hvilket altid giver god P.R. og god økonomi for afdelingen.
Riffelskytterne deltager på 15 m. baner i turneringen lige fra ungdom til old boys og pistol-skytterne
er aktive i diverse konkurrencer så som terræn-skydninger og tjenestepistol.
Og i disciplinen tjenestepistol blev David Grainger danmarksmester.
Derudover skyder senior i S.I.F. luftriffel hver onsdag formiddag.
Tennisafdelingen
16 var igen et godt tennis-år, fyldt med træning, aktiviteter og sociale arrangementer på & udenfor
banen.
Vi blander os med de bedste spillere i landet i de forskellige årgange, og det sker oftere og oftere, at
SIF tager flotte pokaler og titler med hjem, f.eks. blev Gustav Obel Dansk mester udendørs i u.12
mixdouble & herredouble.
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Både 1. herre og dame holdet spiller i 1. division ude & indendørs.
Og SIF var repræsenteret på junior siden i hele 13 finaler i de netop afviklede
sjællandsmesterskaber.
Der har som de andre år været afholdt junior camps i et par sommeruger, hvor en hel masse børn
deltog.
Tennisveteranerne med Christian Skjoldborg i spidsen spiller hver tirsdag formiddag sommer og
vinter. Med kaffe-ostemad hygger de sig bagefter og deltager i diverse kampe med nabo klubber.
Der bliver afholdt masser af træningen for både de unge og de lidt ældre altid tilpasset alle aldre og
niveauer, så der er ingen undskyldning for ikke at lære at spille tennis.
100 af de lidt ældre spillere står klar hver uge til at modtage træning. Afdelingen tilbyder
sammenlagt 111 timers ugentlig træning indendørs, med deltagelse af over 290 spillere, store som
små.
Så der er masser at tage fat på i 2017 for de 4 fuldtidsansatte trænere med Mikkel Schultz i spidsen
som cheftræner. Der er mange nye aktiviteter på programmet, så alle tennismedlemmer kan godt
glæde sig til endnu et spændende tennis-år…
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
Bestyrelsen har gennemgået foreningens love og i konsekvens her af rettet dem, således at der
f.eks. ikke står, at man skal udfylde en blanket på kontoret ved ind- og udmeldelse, da man jo
ordner sådan noget over nettet nu.
Så er der rettet lidt om udseendet af emblemerne, således at de passer til virkeligheden og
derudover nogle sproglige formuleringer.
Efter min opfattelse er der ikke noget sprængfarligt i nogle af rettelserne. Men lovændringerne
kommer til behandling under indkommende forslag.
Man har kunnet se rettelserne idet de her været hængt op sammen med dagsordenen.
Sidste år kunne jeg fortælle, at vi i 2015 havde et beløb 1,5 mil. kr. på kommunens anlægsbudget til
renovering af både 15 og 25 meter skydebanerne. Det havde vi også i 2016, og det har vi også i år.
Når der ikke er sket noget, er det fordi renoverings udgifter er blevet større, end der er bevilget
penge til.
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Det er ikke nogen overraskelse. Foreningen har under hele forløbet gjort opmærksom på
problemet, som ikke er blevet mindre af, at kommunen har brugt en ekstern rådgiver i forbindelse
med projektudarbejdelsen.
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 derfor søgt Skydebaneforeningen om tilskud, så vi kan få renoveringen gennemført. Det har
også været en langsommelig og bumpet vej at gå, men endelig for godt en måned siden, fik vi
tilsagn om at få 700.000 kr. i tilskud og 700.000 kr. som lån, så nu ser det ud til, at vi kan få
økonomien til at hænge sammen.
Det er imidlertid ikke sådan, at vi så kan gå i gang i morgen, der er gået så lang tid fra, der blev holdt
licitation, at tingene skal genforhandles, og det mest sandsynlige er, at renoveringen vil komme til
at foregå i vinterhalvåret 17 – 18.
Men vi må åbenbart væbne os med tålmodighed i denne sag og sige bedre sent end aldrig.
Så kan jeg ligesom de sidste par år berette om indgangen fra Exnersvej.
Jeg fortalte sidste år, at beboerne ikke vil acceptere, at vi benytter den helt naturlige direkte
indgang fra vejen ind til forrummet ved tennishallen.
Dette har ført til, at der er etableret en ny sti, der går fra den gamle stis udmunding i Exnersvej (det
nord/østlige hjørne) langs med gavlene på badmintonhallen og multihallen. Man vil derfor fortsat
kunne parkere på Exnersvej og både gå og cykle ind langs hallerne. Ved større arrangementer vil
porten dog blive åbnet. Og så håber jeg det er sidste gang, jeg skal berette om Exnersvej.
Derudover har vi fået renoveret gavlene på badmintonhallen og multihallen, så vor facader mod
Exnersvej er blevet ganske pæne. Og for så at gøre alle indgangs forholdene pæne er krattet på
østsiden af badmintonhallen ryddet og erstattet med en græsplæne med tjørnetræer.
På tennisbane 5 fik vi også renoveret et areal. Opholdsarealet var ikke indbydende at være på og
trinene ned til banen lå dårligt. Derfor blev arealet indhegnet, så man kan sidde mere hyggeligt
samtidig med, at det ikke virker så distraherende for dem der spiller på banen. Der vil også kunne
spilles lidt mini tennis i den ene ende.
Men også indvendigt er der blevet etableret et opholdsareal lige indenfor indgangsdøren fra
Exnersvej, således at det store areal kan bruges til vente plads velsagtens mest for fodbold og
tennisspillere.
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.
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Bestyrelsen havde i oktober vort årlige møde med alle afdelingsudvalgene, hvor vi drøftede aktuelle
emner og gennemgik afdelingernes økonomi.
Årets fælles juletræsfest for alle juniorerne fik i 16 økonomisk hjælp af SIF’s Venner der også
styrede begivenhederne, arrangementet blev vellykket med varm kakao, gløgg, æbleskiver
tryllekunstner og slikposer delt ud af selveste julemanden.
Som jeg lovede sidste år, er en stor del af foreningens nuværende historiske materiale blevet
digitaliseret, hvilket mange af jer forhåbentlig allerede har set. Peter Dalkiær og jeg håber der er
mange, der vil have glæde af hjemmesiden nu og i fremtiden. Nu er grunden lagt for hjemmesiden
og mht. fremtiden har hver af de fire afdelinger udpeget en kontaktperson, der vil sørge for
løbende at indsamle materiale så hjemmesiden bliver udbygget i takt med at årene går.
I vil kunne søge på navne, sportsgrene eller årstal og på den måde finde personer, gamle artikler
eller begivenheder. Stor tak til de mange der har hjulpet med arbejdet.
Hvis der er nogen, der er interesseret i dette arbejde eller har noget historisk materiale, er I mere
end velkommen til at kontakte kontoret, Peter eller mig.
Vi har næsten også fået en ny hjemmeside. Det har krævet en del arbejde at få etableret den, både
det at vælge det rette grundlag samt opsætning og overførsel af informationer fra den gamle side.
Når jeg siger næsten er det fordi den først kan ses senere i denne måned.
Dette store arbejde samt vedligeholdelsen af vor gamle side har Henning Clausen sørget for, hvilket
han skal have en meget stor tak for.
Så kan jeg fortælle en i gåseøjne sjov historie.
Midt på sommeren kom der pludselig nogle for os ukendte folk og gravede et hul ind mod
tennisbanerne og et ude ved Exnersvej. Henrik gik ud og spurgte, hvad de lavede. De svarede, at de
gravede et huld. Det mente Henrik godt, at han kunne se, men meget mere kunne han ikke få
oplyst, for det viste de ikke.
Derefter forsøgte Henrik i lang tid, at finde ud af hvad det var, der var ved at ske, men hverken
kommunen, forsyningsselskaberne så som Dong kunne berette om noget. Først hen på sommeren
lykkedes det at få oplyst, at et for Dong nyt underentreprenør selskab havde gravet hullerne og var
en måned senere kommet og havde dækket hullerne til igen. Årsagen var at de ønskede at
tilsluttede lyset anderledes.
Resultatet var, at vi ikke havde lys hverken langs gavlene ud mod Exnersvej eller på p-pladsen. Langs
gavlene blev lyset langt om længe genetableret en gang i vinter, men som flere nok har bemærket,
har vi først fået lys i alle vore standere på p-pladsen for få uger siden.
Jeg kan også fortælle
-
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At vi har istandsat de to badmintonomklædningsrum.

-

At vi har haft flere møder med kommunen om foreningens drift, vore driftsaftaler og
budgetter.

-

At vi har fået byggetilladelse til at etabler en indgang fra restaurations terrassen ind til
tennisbalkonen Adgangen er i gang med at blive lavet.

-

At vi har fået byggetilladelse til at bygge et speakertårn ved fodboldbanen med
tilhørende læ-/halvtage og udsalgs sted for restaurationen. Tårnet vil være næsten
færdig i denne måned.

-

At vi har afholdt et førstehjælpskursus.

-

At vi har indkøbt ens bluser til medarbejderne og sat navn på ryggen samt SIF emblem
på brystet, så medlemmerne nemt kan se, hvem der er personale.

Der er også lidt om noget, vi kan glæde os til:
Vi afholder én af dagene 10 eller 11. juni i år en 4-5 timers event, som vi stiler mod bliver en årlig
tilbagevendende begivenhed, emnet i år er:
”Idræt med mål”. Vi tager munden fuld, for formålet er at skabe en udvikling ved at styrke den
sportslige og sociale sammenhæng med udgangspunkt i FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål.
Det sker ved en ”forhindringsbane” med 17 små sjove sportslige udfordringer, der skal kunne
overkommes på forskelligt niveau. Hver af de 17 poster skal bemandes af foreningsaktive f.eks.
nogle fra bestyrelsen, ledere, amatør sportsfolk, eliteidrætsudøvere samt sponsorer.
Indtil videre har vi tilsagn fra Mogens Lykketoft og kommunens fritidsdirektør Torben Frølich, der
hver vil holde et lille indlæg.
Så vil jeg slutte beretningen med også i år at takke jer alle sammen for et år med gode oplevelser,
sport, godt kammeratskab og hyggeligt samvær.
Og rette en særlig tak
- til alle vore sponsere især hovedsponsorerne Skjern Bank og SIF-gruppen.
-

til SIF's venner der har ydet en flot støtte til ungdommen herunder det tidligere omtalte
fælles julearrangementet.

- til Pernille Lundsfryd og hendes redaktion for arbejdet med vort årsblad Dit SIF.
- til bestyrelsen for Senior i SIF der så fint tilrettelægger det sociale samvær, underholdning
og motion for vore seniorer hver onsdag.
- til mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde.
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-

til alle i afdelingsudvalgene, der har haft det store arbejde med at tilrettelægge og
afvikle alle de sportslige aktiviteter.
Og til sidst, men ikke mindst, naturligvis en tak til vort dygtige personale for jeres store
arbejdsindsats, engagement, service og gode humør.
Det var beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.
Og så har jeg traditionen tro fornøjelsen af at overrække jubilæumsnåle.
Der er 6 der skal have 25 års nåle:
Torben Steen Mortensen, Kim Marker Deichmann, Karsten Brix, Niels Morling,
Willy Geisler,
Lars Tvermose
Vi har 9 - 50 års nåle:
Ole Eiberg Jensen, Elizabeth A. Jensen, Jesper Skov, Lise Sandvad, Warny Munch,
Jesper Knudsen,
Morten Knudsen, Flemming Jensen, Finn Jensen
Og 2 - 60 års nåle:
Ulrik Ibfelt og Erling Bo Andersen
Og 2 - 70 års nål:
Kay Nygaard og Bent Bergander
Og 2 – 80 års nål:
Knud Willems og Andre Suenson

Herefter blev ordet givet til Emil Menke, SIF’s venner
SIF’s venner er en støtteforening for Skovshoved Idrætsforening.
Gennem årene har SIF’s venner støttet med over én million kroner, og senest har vi støttet SIF
badminton med et stort beløb, som bliver brugt til at få yderligere medlemmer til
ungdomsafdelingen, hvilket jeg har forstået er blevet en stor succes.
Det koster 200 om året at være medlem af SIF’s venner
SIF’s venner har siden 1977 haft den tradition at udnævne en person/hold, det være sig en
leder/sportsudøver til årets SIFFER.
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I år er ingen undtagelse.
Årets SIFFER er en person som har SIF’s dna i sig.
Han begyndte som lille dreng med at spille fodbold og endte på 1 holdet som en talentfuld angriber,
indtil et benbrud satte en stopper for karrieren på topplan. Det blev dog til adskillige flere kampe på
1. og 2. holdet, mens han samtidig tog ledergerningen og trænede i 10 år ungdomshold. Senere
blev han leder og træner af 2 holdet i en del år.
Men det stoppede ikke der. Nu tager han del i opbygningen af den nye oldboys afdeling, som
trængte til lidt fornyelse. Han er selv aktiv som hængende angriber.
Årets SIFFER har mange talenter og er et kendt ansigt ifm. fester både i klubben samt
arrangementer rundt om i Skovshoved og omegn, hvor hans store stemme får lov til at udfolde sig.
Derudover er han ankermand i SIF fodbold erhvervsklub og med den rolle med til at samle en
betragtelig sum penge sammen til glæde for fodboldafdelingen. Han har stiftet familie, og vi ser
frem til at sønnen vil betræde Leo ground når tiden kommer.
Simon Melbye, du er en rigtig skovser, kæmpe tillykke med titlen.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget for
2017.
Året 2016 har været et godt økonomisk år for SIF. Sådan var det også i 2015 og 2014. Vi skal tilbage
til 2013 for at finde det seneste underskudsår, og det hang sammen med, at færdiggørelsen af
tennishal og klubhus – et projekt til 12 mio. kr. – trak søm ud af SIF’s samlede egenkapital.
Overskuddet i SIF blev i år 235.000 kr., og det på trods af at en tilbagegang i antal aktive
medlemmer. I dag er vi knapt 2000 medlemmer ligeligt fordelt på 1000 seniorer og 1000 juniorer.
Hertil kommer godt 200 passive medlemmer, hvilket er imponerende højt - og usædvanligt. Men
ikke tilfældigt i en klub med mottoet En gang skovser – altid skovser.
Lad os kigge på regnskabets hovedtal, slå op på side 8. De første 7 sider kan I roligt springe over.
Indtægter på godt 12 mio. kr., dvs. en halv mio. højere end sidste år. Bemærk at
kontingentindtægten - på trods af medlemstilbagegangen – er steget. Det vender jeg tilbage til.
Udgifterne på 11,8 mio. kr. er godt 0,4 mio. højere sammenholdt med sidste år. Det
væsentligste årsag finder i personaleomkostningerne i afdelingerne.
Som nævnt et samlet overskud i hele SIF på 235.000 kr. fordelt på følgende enheder:
•
•
•
•
•
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Fællesskabet, overskud
Badminton, underskud
Fodbold, overskud
Skydning, overskud
Tennis, underskud

317.000
-31.000
10.000
4.000
-65.000

Regnskaber for disse enheder finder I sidst i regnskabet. De regnskaber kan I selv studere.
Det fine overskud ses også på foreningens egenkapital, som nu på side 10 er krøbet op på
1.525.000 kr.
På side 9 ser I, hvor fint likvid foreningen er med mere end 2,4 mio. kr. i cool cash.
Budget 2017 for hele SIF med de gule striber signalerer konsolidering med udgangspunkt i en
fastholdelse af det nuværende medlemsantal, altså et budget der samlet set operer med et
beskedent overskud på 35.000.
Jeg lovede at vende tilbage til forklaringen på, at kontingentindtægten er steget med 500.000 på
trods af en medlemstilbagegang. Den første forklaring er selvfølgelig, at alle kontingenter årligt
forhøjes med 2%. Det giver de første 100.000. Men den væsentlige årsag finder i, at færre
medlemmer end tidligere flyver under radaren. SIF’s administration er blevet skrappere til at sikre,
at alle medlemmer – store som små – betaler både deres grundkontingent og deres forskellige
træningsaktiviteter. På SIF’s kontor er det Henrik, Pernille og Lena der bliver skrappere og skrappere
til at spille på vores kontingentsystem Klubmodul, som de fleste af jer elsker at hade, men hold da
op, hvor tjener det mange penge hjem til vores forening.
Og så må jeg berette om en lille succeshistorie. På helt frivillig basis optræder Gitte Aalborg nu som
badmintonkoordinator blandt badmintons ungdom. På sin egen stilfærdige facon hjælper hun nye
medlemmer og deres forældre med at finde vej igennem SIF-Badmintons kontingentjungle, og
netop i år hvor SIF-Gruppens busprojekt har skovlet nye medlemmer ind, er Gittes Aalborgs bistand
af uvurderlig betydning.
Så tak Gitte, tak Henrik, Lena og Pernille på kontoret og også tak til de 3 afdelingskasserer Bent
Strøm i badminton, Heidi Kaare i tennis og Jakob Grandahl i fodbold.

Bent Rose spurgte til sponsorindtægterne, og hvem den glade giver er, hvortil Claus Buhl kunne
svare: Michael Lund, Erhvervsklubben og indtægter fra tennis. Herud over er Skjern Bank og SIF
Gruppen hovedsponsorer.
Regnskabet herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
A) Bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens love.
Har været ophængt på opslagstavlen ved indgangen. Rød tekst udgår, blå erstatter.
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Indmeldelsesblanket udgår, da man går på nettet i stedet, sproglige ændringer, så man undgår
misforståelser, den største ændring er, at man skal have været medlem i 6 mdr. i stedet for som nu
3, hvis man vil have stemmeret på generalforsamlingen.
Ingen spørgsmål til forslaget – forslaget kan dog ikke godkendes, da der ikke er et kvalificeret flertal
til stede. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2017 kl. 19.00.

5. Valg af formand (Bue Kjems er villig til genvalg).
Valgt
6.

Valg af næstformand (Claus Bech er villig til valg).
Valgt for 1 år.

7. Valg af kasserer (Claus Buhl er ikke på valg).
8.

Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær er villig til genvalg).
Valgt

9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.
Cliff Bechmann, P.V. Larsen samt Emil Menke
10.

Eventuelt.
Intet herunder

Herefter kunne dirigenten konstatere generalforsamlingen for sluttet.
Bue takkede for god ro og orden og forsamlingen sluttede af med et SIF hurra.
Referent: Lisbet Elkjær
Afsluttet kl. 20.25
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