
Referat af  
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 

MANDAG DEN 14. 03. 2022 KL. 19.30 
 
Til stede: 25 medlemmer 
 
 
 
Bue Kjems bød velkommen til generalforsamlingen og indledte med at bede forsamlingen rejse 
sig for at mindes de medlemmer, der var gået bort i det forgangne år: 
  
Bent Kollmorgen 
Bent Bergander 
Jan Borrit-Hansen 
Sarah Baldvinson 
Lars Hjort 
Edith Pedersen 
 
Tak! 
  
  
  

DAGSORDEN 
 

  
1.  Valg af dirigent 
 
Bue foreslog valg af Ole Larsen og spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke og Ole blev 
valgt. 
 
Ole takkede for valget og kunne indledningsvis konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. Ole gav derefter ordet til Bue. 
 
2.  Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
  
Vi starter som sædvanlig med nogle af de væsentligste sportsbegivenheder i de 4 afdelinger, og det 
er desværre for nogle afdelingers vedkommende ikke ret mange pga. covid hærgen. 
  
Badmintonafdelingen  
 
Antallet af ungdomsmedlemmer er fortsat inde i en positiv udvikling og særligt i de yngre årgange, 
er tilgangen mærkbar. Viktor Axelsens OL guld gav en så markant tilgang af børn, der gerne ville 
spille badminton, at vi nåede til et punkt, hvor vi måtte oprette venteliste. 



 
På trods af Covid 19 gjorde vores ungdomstrænere og ungdomsudvalg et stort stykke arbejde for at 
skabe sociale aktiviteter, og her var sommerlejren i Randers med deltagelse af 60 unge skovsere et 
højdepunkt. 
 
Der er rekord mange turneringsaktive spillere – både på hold og individuelt, og der er mange unge 
skovsere på alle niveauer, der markerer sig med flotte resultater.  
På senior elite niveau består spillertruppen af en god blanding af rutinerede og unge spillere – 
tidligere, nuværende og kommende stjerner samt det vi kalder ”elite-motionister”. 
 
Træningsmiljøet og udviklingsmulighederne vægtes højt, og vi har derfor ikke længere så mange 
spillere, der ikke har deres daglige gang i klubben. 
 
I 2021 vandt vi badmintonligaen for anden gang i træk og for 4. gang på 5 år, og vi er også med i 
slutkampene i 2022, hvor der spilles Final 4 den 20.-21. april i Brøndbyhallen. Dermed er SIF 
Badminton på seniorniveau fortsat en toneangivende klub i dansk badminton. 
  
Konkurrence fra de mere ad hoc prægede idrætsaktiviteter som Padel tennis og Fitness rammer 
fortsat baneudlejningen, hvilket der de kommende år vil blive arbejdet på at rette op på. 
  
Badmintonafdelingen oplever fortsat en stor opbakning fra sponsorer, hvilket er en nødvendighed 
for at kunne efterleve ambitionerne om at tilbyde muligheder og udvikling til alle afdelingens 
medlemmer. Den anden del er de frivillige kræfter, der yder en stor og uvurderlig indsats. 
  
Fodboldafdelingen 
  
Året har for fodboldafdelingen været udfordrende, spændende og til tider kaotisk.  
  
Udfordrende fordi Corona hele tiden har luret, ændringer af kampe, nedlukninger og reducerede 
træningsmuligheder. Spændende fordi vi har fået flere medlemmer både i vores ungdom, senior og 
ældre afdelinger. Vi er vokset og det er fantastisk. 
Men også kaotisk for flere medlemmer giver pres på vores banetid i klubben og på Gentofte 
Stadion, det er et decideret meget vanskeligt puslespil.  
  
Men administrationen, vores frivillige ledere og trænere har tacklet det flot. 
  
Sportsligt så rykkede 1. holdet desværre ud af divisionerne efter 4 års eventyr. Og det har været et 
eventyr, hvor vi har lært rigtig meget. Vi er lige nu i en genopbygningsfase og antallet af unge 
drenge både på 1. og 2. senior er rekordhøjt.  
Vores ældre hold som Old Boys, Veteran, Super Veteran, Masters og Super Masters, klarer sig 
flot, vi har det største antal medlemmer i denne kategori nogensinde.  
  
Vores ungdom er også i rivende udvikling. Vi får flere og flere medlemmer, hvilket øger presset 
på frivillige både til administration og træning. Men vi kan godt bruge mange flere frivillige 
hænder. Det er værd at fremhæve vores U19 hold, der i foråret 2021 vandt deres række og vores 



U16 hold, der i efteråret 2021 vandt deres række. Men hele vores ungdom leverede en meget flot 
sportslige fremgang.  
  
Skytteafdelingen 
  
Skytteafdelingen har ligesom i 2020 haft svære vilkår i 2021. Bedst som ombygning og 
ventilationsproblemer var overstået forhindrede covid skytterne i at skyde. 
Derudover er nye restriktive regler, der skal øge sikkerheden trådt i kraft. Det har tæret på 
skytternes kræfter igen at skulle beskæftige sig med administrative procedurer ud over Corona 
reglerne, i stedet for at bruge tiden på at skyde. 
Derfor har skytteudvalget valgt at lade formandsposten i udvalget gå på omgang, og det er derfor 
nu Christian Nerving, der repræsenterer skytterne i bestyrelsen, velkommen Christian. 
  
Tennisafdelingen 
  
De sportslige præstationer i 2021, har været stærkt påvirket af Corona pandemien, særligt 
naturligvis hele indendørssæsonen. I perioder flyttede tennistræningen til udendørs baner i 
Rudersdal kommune, så man på den måde kunne lave aktiviteter for vores medlemmer. 
  
Lidt positivt er der dog at berette, da vi blev dansk mester udendørs for u12 piger for hold. 
Caroline Lund & Anna Mathisen repræsenterede SIF. Og seniorerne ligger forsat fint for damernes 
vedkomme i 1.div og for herrernes vedkomme i 2.div., hvilket er i tråd med de nuværende 
ambitioner. 
  
Og så repræsenterede Inge Hyllested os ved de nordiske veteranmesterskaber for landshold. 
  
Så lidt om fællesskabet 
 
Bestyrelsen arbejder med flere projekter, der kan skabe bedre og mere trænings kapacitet. Det er 
heldigvis sådan, at der er mange unge, der gerne både vil spille badminton, fodbold eller tennis, og 
vi er naturligvis ikke tilfredse med lange ventelister. 
  
Derfor er det glædeligt, at vi endelig efter et besøg af borgmester Michael Fenger har fået lov til at 
gå i gang med udvidelsen af tennishallen, som vil skaffe flere og bedre træningsmuligheder for 
tennis og badminton. 
  
Vi er derfor gået i gang med at skaffet finansieringen til halforlængelsen. Og hvis alt går som vi 
håber, vil vi kunne udvide hallen mellem marts og oktober 2023. 
Men der er mange ting, der skal falde på plads, så selvom det lyder, som om vi har masser af tid, 
har vi det ikke. 
  
Vi er ligeledes i fuld gang med få vore lokalpolitikere til at sætte penge af til os på budgettet i 
2023, så vi kan få erstattet vores to fodboldgræsbaner med hybride baner. Vi har stærkt brug for at 
sæsonen kan forlænges med flere måneder, og at vi kan undgå så mange aflysninger af planlagte 
kampe på grund af vejret. 



 
Måske har nogle af jer oplevet, at internetforbindelsen i foreningen ikke har været helt så stabil, 
som den burde, det skyldes, at vi endnu ikke har fået lagt fibernet ind. Vi bestilte det ellers lige så 
hurtigt, det var muligt, men tiden er gået med at rykke og rykke TDC og endelig i februar lykkedes 
det, at få fat på en person, der kunne give klar besked om mulighederne for at få fibernet. Så nu 
håber vi på, at vi inden sommer har fået bedre internet dækning. 
 
I december fik vi klubrumspuljemidler til coating af vores to tennisbaner, så i den kommende 
sommerferie vil banerne blive ordnet. 
  
Restauranten har udover at være ramt af Corona restriktioner også været ramt af personalemangel. 
Vores gode og ellers trofaste Viktor valgte sidste sommer at sige op for at prøve en ny karriere 
som gartner. Og som alle sikkert ved, er det umuligt at skaffe arbejdskraft, så stakkels Jakob har 
måttet og må fortsat klare køkkenet alene. Det er derfor ikke muligt at levere det antal retter, vi er 
vandt til, så vi håber snart, der er en kok og en kokkeelev, der vil have verdens bedste job. 
 
Vi har arbejdet med en ny hjemmeside hvilket har givet flere problemer end ventet. Årsagen er at 
vi er bundet til at lave den indenfor klubmoduls systemer samt, at vi er en flerstrenget forening. 
Men nu ser det ud til, at vi har fået grundlaget på plads og kan begynde med at indlægge de fire 
afdelingers information på vores fælles side. 
  
Vores info skærm er også blevet opgraderet, så den giver mere og bedre information. 
  
Vi har i en periode haft forlænget åbningstiden på kontoret, men det har vist sig, at medlemmerne 
ikke har haft behov for den længere åbningstid, så vi vil måske ændre tiderne igen senere på året. 
  
Så kan jeg fortælle at shoppen, der har udvidet sit sortiment af sportstøj, har øget sin omsætning. 
  
Bestyrelsen havde i oktober vores sædvanlige årlige møde med alle afdelingsudvalgene, hvor vi 
drøftede aktuelle emner og gennemgik afdelingernes økonomi, så bestyrelsen i oktober kunne 
fastlægge afdelingernes rådighedsbeløb. 
  
Så kan jeg fortælle, at vi har haft besøg af to filmhold, et hyret af BWF, der har lavet en YouTube 
med diverse kendte badmintonspillere, der fortæller, hvorfor vi er så gode til badminton i 
Danmark. Det andet filmhold, der var hyret af DR, tog også en rundtur i forskellige 
badmintonklubber sammen med Frank Hvam. Desværre og helt uforståeligt meddelte DR, at de 
desværre ikke havde fået plads til indslaget fra SIF, fordi de havde haft alt for meget materiale. 
  
Sidste år takkede jeg jer alle sammen for jeres tålmodighed i et underligt år; et år vi håbede, aldrig 
ville gentage sig, men det gjorde det, nu må vi så igen håbe, at det ikke sker. 
  
Og så en særlig tak: 
  
- til alle vore sponsere især hovedsponsorerne Skjern Bank og SIFgruppen. 
  



- til SIF's venner der har ydet støtte til ungdommen. 
  
- til Peter Dalkiær, der fortsat har indsamlet materiale til vores historieside. 
 
- til Peter Hellerup for de mange gode film 
  
- til Ole Larsen der har skrevet artikler til hjemmesiden om livets gang i foreningen. 
  
- til bestyrelsen for Senior i SIF, der har tilrettelagt det sociale samvær, underholdning og motion 
for vore seniorer hver onsdag. Også denne aktivitet har lidt under Coronaen. 
  
- til mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde, forståelse for hinandens problemer, 
aktiviteter og fællesskabsfølelsen. 
  
- til alle i afdelingsudvalgene, der har tilrettelagt alle de sportslige aktiviteter. 
  
- til Jakob Tolsøe og hans personale, der som sædvanligt har sørget for fin service og dejlig mad til 
trods for Coronaen. 
 
  
Og til sidst, naturligvis også i år en stor tak til vort personale for jeres store arbejdsindsats, 
engagement, venlige service, tålmodighed og gode humør. 
  
Dette var beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.  
  
Og så har jeg traditionen tro fornøjelsen af at overrække jubilæumsnåle. 
 
25 års - Lisbet Elkjær, Michael Rørth, Susanne Bartholdy, Søren Kaas Elmgreen, Anders Chr. 
Andersen, Anne Thèrese Falch Rønager, Ole Wahlgreen, Hans Reinholdt, Linn Bruhn-Petersen, 
Michael Møller, Jakob Helsø, Jens Nielsen, Nicolaj Brock og Steen Bo Andersen 
 
50 års - Bo Elvers, Peter Seidenfaden, Niels Hagelberg, Nina Lagoni og Kai Holger Nielsen  
 
60 års - Connie Larsen, Frans Lund, John Erik Stern-Peltz og Steen Schwartz 
 
70 års - Tage Grandahl og Bent Lillelund 
 
75 års - Kaj Nygaard 
 
85 års - Knud Willems 
 
 
Herefter gav dirigenten ordet til Simon Melbye, formand for SIF’s Venner 
 
 



Kåringen	af	årets	Siffer	vil,	som	så	mange	andre	år,	gå	til	et	vaskeægte	foreningsmenneske.		

Prisen	som	Årets	Siffer	skal	altid	emme	af	en	personlig	lyst	til	Skovshoved	Idrætsforening.	En	
lyst	der	overstråler	den	enkeltes	behov	og	bunder	mere	i	trangen	til	at	skabe	noget	for	andre.	
Før	i	tiden	kaldte	man	dem	foreningens	ildsjæle	,og	de	kom	i	mange	former.	I	dag,	desværre	
færre.		

Men	årets	Siffer	i	år	er	i	sandhed	en	ildsjæl.	Flasket	op	i	en	klub	i	Nordsjælland,	hvor	han	
viste	stor	interesse	for	Badminton.	Ikke	fordi	han	var	fremragende,	ifølge	unavngivne	kilder,	
men	måske	mere	pga.	foreningslivet	og,	hvad	det	gav	til	en	ung	mand.		

For	lidt	mere	end	et	årti	siden	dumpede	han	så	ned	på	Krøyersvej	5A.	Måske	mest	pga.	af	
sine	børn	og	deres	evner	i	sporten.	Men	som	tiden	gik	satte	han	sig	mere	og	mere	i	større	
sæder	og	blev	endegyldigt	formand	i	2017.		

Fokus	er	på	at	samle.	Samle	for	at	få	en	fælles	interesse	i	badmintonafdelingen.	Få	ungdom	
og	senior	til	at	samle	sig	og	løfte	i	sammenhørighed.	Få	elite	og	amatører	til	at	bygge	bro	og	
blive	inspireret.	På	trods	af	at	Henrik	og	hans	tro	svende	kommer	tættere	på	et	
tilfredsstillende	resultat	i	afdelingen,	så	er	ambitionen	tit,	at	alt	kan	forbedres	bare	en	smule.		

Henrik	Parkhøi	er	årets	Siffer.	Helt	og	aldeles	velfortjent.	Tillykke!	
 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget 
 
For	godt	1	år	siden	stod	jeg	her	på	generalforsamlingen	og	følte	mig	nogenlunde	sikker	på,	at	
coronaen	var	ved	at	klinge	af,	og	vi	var	på	vej	ind	i	smult	farvand.	Men	så	dukkede	der	nye	
fætre	op	–	Deltavarianten	og	Omikron.	Og	så	var	fanden	løs	igen.	Derfor	har	økonomien	i	SIF	
også	i	2021	været	påvirket	negativt	–	men	slet	ikke	så	slemt	som	i	2020.	SIF	-	set	under	ét	-	
har	faktisk	præsteret	et	overskud	på	184.000	kr.,	som	I	ser	på	side	6,	altså	noget	bedre	end	
underskuddet	i	2020	på	162.000	kr.		

Coronaen	har	ramt	SIFs	enheder	lidt	forskelligt.	Hvis	I	bladrer	til	side	14,	finder	I	
Fællesskabets	regnskab.	Her	fremgår	det	bl.a.,	at	Fællesskabet	har	ydet	Restaurant	SIFFEN	-	
som	vi	i	2019	omdannede	til	et	ApS	-	et	driftstilskud	på	225.000	kr.	for	at	undgå	et	
underskud	dér.	Det	kommer	jeg	tilbage	til.	Men	denne	ekstra	udgift	indebærer,	at	
Fællesskabet	i	2021	går	i	minus	med	godt	100.000	kr.		

Så	har	vi	de	4	afdelinger.	Badminton	på	side	15	har	i	de	senere	år	konsolideret	sig	betydeligt,	
og	er	nu	igen	en	afdeling	i	økonomisk	fin	form,	som	også	vinder	DM	for	hold	og	har	en	
ungdomsafdeling	i	flot	vækst.	Fodbolds	regnskab	på	side	16	anskueliggør	forskellen	på	at	
spille	i	2.	division	–	det	er	skidedyrt	-	i	modsætning	til	at	spille	i	Danmarksserien.	I	år	har	det	
derfor	ikke	været	nødvendigt	for	afdelingen	at	hente	støtte	i	sin	Erhvervsklub,	og	fodbold	
har	præsteret	et	overskud	på	343.000	kr.	Skytterne	på	side	17	har	ligget	underdrejet	i	store	
dele	af	2021,	og	har	derfor	ikke	kunne	udnytte	deres	budget.	Tennis	på	side	18	har	også	i	
2021	haft	et	vanskeligt	år	ligesom	i	2020.	Som	den	eneste	afdeling	yder	tennis	corona	



refusion	af	nogle	af	de	kontingenter,	som	tennismedlemmerne	betaler.	Det	fremgår	med	al	
tydelighed	af	den	øverste	linie	’Kontingenter’,	som	mangler	mere	end	en	halv	million	i	
forhold	til	budgettet.	Det	medfører	et	underskud	på	288.000	kr.		

Men	som	helhed	er	SIF	økonomisk	ganske	velpolstret.	På	side	12	ser	I	i	note	18,	at	alle	
afdelinger	har	en	betydelig	egenkapital,	som	summer	sig	op	til	i	alt	2.4	mio	kr.		

Og	så	vender	jeg	lige	tilbage	til	restaurant	SIFFENs	regnskab	i	2021.	De	første	4	måneder	i	
2021	var	der	kun	åbent	for	Take-away.	Det	bomber	omsætningen	ned	til	ca.	1/3	af	det	
normale.	I	de	2	sidste	måneder	af	2021	manglede	vi	Victor	i	køkkenet	–	og	det	gør	vi	stadig.	
Det	indebærer,	at	SIFFEN	i	det	sene	efterår	har	måtte	skrue	ned	for	nogle	af	aktiviteterne,	og	
derfor	har	Fællesskabet	været	nødt	til	at	yde	SIFFEN	en	underskudsdækning	på	225.000	kr.		

Medlemsudviklingen	i	SIF	på	side	19	er	igen	vendt	til	at	være	positiv,	og	vi	er	blevet	95	flere	
aktive	medlemmer,	og	vi	er	igen	over	2.000	medlemmer,	ligeligt	fordelt	på	juniorer	og	
seniorer.	Alene	skytterne	har	en	lille	tilbagegang.		

I	har	også	fået	et	summarisk	budget	for	2022,	som	signalerer	stabilitet.	Det	gennemgår	jeg	
ikke.		

Og	så	plejer	jeg	jo	at	slutte	af	med	at	tale	pænt	om	personalet	nede	på	kontoret	og	ude	på	
anlægget.		

Det	gør	……………………..	jeg	så	også	i	år	–	tak	venner!	
 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
 
Der er ingen indkomne forslag.  

  
5.  Meddelelser om, hvilke medlemmer i de respektive afdelinger har valgt til bestyrelsen.   
                                   
Badminton Henrik Parkhøi 
Fodbold Jakob Grandahl 
Skytterne Christian Nervig 
Tennis Janne Rützou 
 
 
6.  Valg af formand (Bue Kjems er ikke på valg) 
 
7.  Valg af næstformand (Lars Balling er villig til genvalg) 
 
Lars Balling genvalgt.  
 
8.  Valg af kasserer (Claus Buhl er villig til genvalg) 
 
Claus Balling genvalgt. 



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 Jesper Skov valgt som revisorer og Emil Menke, som suppleant 
 
 
11. Eventuelt 
 
 
Referent: Lisbet Elkjær 
 


