Referat af ordinær generalforsamling I SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30
Deltagere:
Bue Kjems bød velkommen l generalforsamlingen og indledte med at bede forsamlingen rejse sig
for at mindes de medlemmer, der er gået bort i det forgangne år:
Andre Suenson
Carsten Vagn Jacobsen
Dennis Bjarke Borup Andersen
Bent Strøm
Jan Frøhlke
Henning Birch
Jens Ole Lund
Kris an Steen Andersen
Hans Rasmussen
John Kirkebye
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog valg af Ole Larsen, hvilket forsamlingen ltrådte. Ole takkede for valget og
konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdyg g i
henhold l foreningens vedtægter. Here er gav han ordet l Bue.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Det er et meget mærkeligt år at skulle a ægge beretning om. Vi har aldrig ha så få sportslige
ak viteter som i det forgangene år, og i store dele af året har foreningen været fuldstændig lukket.
Det har været meget deprimerende at komme ind på parkeringspladsen og se tomme baner og en
lukket forening.
Jeg plejer at sige, at ak vitetsniveauet i afdelingerne har været højt, men det kan jeg bestemt ikke
sige i år.

Badminton.
Foråret startede ellers nt med, at vi kom med i Final4 og vandt det Danske holdmesterskab i
badminton igen. Men det var ærgerligt, at Corona restrik onerne allerede dengang gav
begrænsninger for, hvor mange der k lov l at overvære kampene.

E er en periode med lukning af indendørs sport, blev der igen lukke op i nogle sommermåneder
hvor badmintonafdelingen a oldt junior træning sommeren igennem, ind l indendørs idræt igen
blev lukket.
Afdelingen nåede dog at a olde et vellykket Grand Prix stævne den 25 l 27. september, men
uden lskuere, og det blev også l ere o e placeringer for ungdommen ved det uo cielle DM.
Trods Corona året har badmintonafdelingen fortsat en stor opbakning fra sponsorer, hvilket også er
en nødvendighed, for at kunne e erleve ambi onerne om at lbyde muligheder og udvikling l
alle afdelingens medlemmer.
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Den anden nødvendige del nemlig de frivillige kræ er, der yder en stor og uvurderlig indsats, er
ligeledes l stede.

Fodboldspillerne har kunnet spille i lidt længere perioder end indendørsidræ erne men har også
været lukket i lange perioder, og træningen har foregået med banerne opdelt i felter med afstand
mellem opdelingerne, hvilket naturligvis gik ud over træningen.
Vi nåede dog at a olde en sommer camp i august inden alt igen blev lukket.
Vores 1. hold forblev i 2. division, for de øvrige holds vedkommen er der ikke rig g nogen mening i
at tale placeringer i en sæson der nærmest ikke har været eksisterende.

Sky erne.
Vi nåede lige at blive helt færdige med sky ebanernes ombygning så kom Coronaen, derfor er der
heller ikke meget at bere e fra de stakkels sky er, der tålmodigt har ventet på at kunne komme
ned at skyde på deres nye baner.
Bestyrelsen nåede lige at få banerne forevist af hele sky eudvalget inden de blev lukket.

Tennis.
Tennis nåede ligesom fodbold at a olde en junior camp og både for juniorer og seniorer var det
en god sommer trods Corona.
Reglen om max 5 personer har ikke hindret spillet på tennisbanerne og banerne var på grund af
Pauli og vejret i meget n stand.
Men indendørstennis har der ligesom badminton ikke været meget af. Tennisudvalget havde
næsten lige budt Mikkel Schultz lbage som che ræner så lukkede Corona restrik onerne
hallerne.

Så lidt om fællesskabet
I 2019 ansæ e vi Lars Weis som forretningsfører og Marion Sehested som regnskabsmedarbejder
og i 2020 ansæ e vi 1. april Morten Berg som medlemskoordinator, så det er et nyt hold på
kontoret, der nu er godt indarbejdet.
Perioderne med lukning har, som man måske skulle tro, ikke betydet at kontoret ikke har ha
noget at se l, tvæt imod og både indendørs og udendørs har vi brugt lukkeperioderne l
istandsæ elser og reorganisering af depoter mm.
Vi arbejder fortsat på at forlænge tennishallen hen l badmintonhallen således, at vi kan få en
dobbelt så stor mul hal.
Vi er endnu ikke gået i gang med at ska et nansiering, da vi først vil sikre os kommunens lladelse
l at bygge, men vi har, synes vi, realis ske forventninger l fonde og en delvis selv nansiering via
kredi oreningslån. Så det er mit håb, at vi i 2021 endelig kan komme videre med sagen.
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Det er også mit håb, at vi kan komme videre med at ersta e vores to fodbold græsbaner med
hybride baner, så sæsonen kan forlænges med ere måneder, og at vi kan undgå så mange
a ysninger på grund af vejret.
fl

ti

Fodbold.

Vi har søgt klubrumspuljen om midler l lys på tennisbane 5 og 6 men endnu ikke fået svar. Sagen
er sendt i nabohøring og naboerne har protesteret, så det er uvist hvad og hvornår der sker nyt i
sagen.
Hvis vi kan få lys på de to tennisbaner og en kunststo elægning i vintermånederne, vil det give os
to små træningsbaner om vinteren l fodbold og om sommeren en mulighed for, at tennisspillerne
kan spille længere om a enen.
Vi har fået nyt hegn på fodboldbanerne mod syd og vest.
Vi har fået renoveret sky eforrummet.
Vi har fået nyt lys i badmintonhallen.
Vi har købt klapstole l fodboldbanen, da der blev indført en regel om, at lskuerne under Corona
pandemien ikke må e overvære kampene, medmindre de sad ned.
Vi har også lavet ændringer i Si en, bestyrelse og Jakob Tolsøe blev i slutningen af 2019 enige om
at ændre Si en l et ApS hvor foreningen ejer anpartskapitalen. Det er derfor foreningen, der
udfører de administra ve opgaver, så Jakob og Victor koncentrerer sig om mad og fester.
Men fes vitas har der nu ikke været meget af, alle juleafslutninger og julefrokoster har som
bekendt desværre været a yst.
Og Si en har bortset fra take away været lukket næsten hele året. Men dejligt at så mange har
beny et sig af Jakobs og Viktors lækre take away re er.
Så vil jeg slu e beretningen med at takke vores sponsorer, som trofast har fulgt os og jer alle
sammen for jeres tålmodighed i et underligt år; et år vi håber, - aldrig vil gentage sig.
Dejligt at ngene nu er blevet normaliseret, bestyrelsen og personalet har glædet sig utroligt
meget, l at se jer på banerne og i Si en og mærke det pulserende liv i foreningen igen.
Apropos personale, - jeg ved ikke hvor mange af jer, der er klar over det, men den 1. februar havde
Ole Jensen 25-års jubilæum som forvalter, det blev en mat fejring af Ole med 5 personer l stede,
nemlig det antal det var lovligt at forsamles, så husk at give Ole et klap på skulderen når I ser ham,
som tak for de mange års tro tjeneste.
De e var beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.
Og så har jeg tradi onen tro fornøjelsen af at overrække jubilæumsnåle.

Der er 16 der skal have 25 års nåle:
Jan Kristo ersen, Per Simonsen, Lars Jannik Boberg-Ans, Niels Helløe Christensen, Jes Peter Frees,
Me e Viscovich, Jesper Klit, Klaus Petersen, Morten Baaner, Edith Pedersen, Poul Madsen, Jan
Borrit-Hansen, Victoria Borrit-Hansen, Jørgen Finderup, Edel Ording og Morten Thomsen.

Og 3 - 50 års nåle:
Cli ord Beckmann, Jørgen Edvard Rybel Jensen og Lars Hø ner

Og 1 - 60 års nåle:
Mads Bruun

Og 2 - 70 års nåle:
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Flemming Chris ansen og Hans-Henrik Svendsen

4 Æresbevisninger:
For at kunne få en sølvnål skal man:
På fortjens uld måde have repræsenteret foreningen ved opnåelse af væsentlige sportslige
resultater, eller gennem en årrække have taget særligt ak vt del i foreningens virksomhed.

Den første vi ønsker at give en sølvnål, er Pauli Jensen
Pauli får sølvnålen, ikke fordi han passer sit arbejde som tennisbane mand, men fordi han er meget
mere end en banemand. Han er en Si er med et kæmpe S, han er næsten al d i SIF, enten spiller
han fodbold, eller også ordner han tennisbaner, her er der ingen arbejds dsregler men en
fantas sk pligtopfyldende person, der møder op med ekstremt kort varsel på alle der af ugen og
døgnet, for at sikre at banerne er i en god stand. Tillykke
Den anden der skal have en sølvnål, er Joachim Fischer
Joachim du har nu i en del år været kny et l vores elitebadmintonhold først som spiller og nu
som både spiller og træner. Det føles fak sk som en meget længere periode, end der er tale om.
Det skyldes bl.a., at du i den grad lige fra starten har været en del af holdet og foreningen. Når du
skal have foreningens sølvnål, er det fordi du har været en naturlig og a oldt nester på det hold,
der i de e årtusinde nu har vundet 4 danmarksmesterskaber. Tillykke
Men vi er ikke færdige, der er to l. Den ene er Janne Rützou
Janne har i 7 år været en utræ elig og engageret udvalgsformand for tennisudvalget. Hun er al d
mødt op l vores bestyrelsesmøderne, og det har ikke været som tavs deltager. Udover at være en
stor stø e for bestyrelsen med hendes store juridiske viden og skarpe hjerne, har hun været
særdeles godt forberedt med tennis ønsker og behov.
Det er sandelig også værd at bemærke, at der i Jannes formands år, har været en meget behagelig
og konstruk v stemning i afdelingen. Tillykke
Den sidste er Henrik Parkhøi
Henrik er en uhyre i g badminton udvalgsformand, der er inde over alle arrangementer i
badmintonafdelingen lige fra planlægningen, afviklingen og l den sidste bananskræl er samlet op
og lagt i skrællespanden. Her er ikke overladt noget l lfældighederne.
Og de mange arrangementer og lre elægningen af de sportslige ak viteter har givet o e
resultater. Det skal også nævnes, at da Henrik trådte l som badmintonudvalgsformand, var der
store problemer med økonomien, det er nu på o este vis re et
Here er gav Bue ordet l SIF’s venners formand Simon Melbye:
Det er al d en stor ære som formand for SIFs Venner at overrække pokalen som ”Årets Si er” l en
værdig kandidat. Titlen og den forevigelse der medfølger, er et klokkeklart bevis på, at man har
arbejdet og prioriteret SIF og dets værdier som forening og dermed sikret sublime oplevelser og
forrygende forhold for mange medlemmer.
Min opfa else er at årets kandidat l årets Si er både forstår, omfavner og nyder at give noget l
andre mennesker uden det store behov for accept den anden vej. Alle egenskaber, der er værdig
for en Årets Si er.
For mig selv er det at overrække denne tel noget helt særligt, uanset om det er l grupper eller
individer, eller om tlen skyldes sportslige resultater eller andet. Dog gør årets kåring mig en lille
smule ekstra glad. Det er nemlig en person, der forstår det grundlæggende fundament i et
velfungerende foreningsliv. Her er engagement og frivillighed de helt sande dyder.
De e er hvad tennisformand Janne Rützou siger om Årets Si er:
Lulu Lückow har i den grad gjort sig fortjent l den ære, der følger med som en årets SIFFER.
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Lulu’s engagement i klubben er imponerende, og hun er ak v og engageret på mange fronter.

Lulu er holdkaptajn og hun koordinerer holdkampsturneringerne fra SIF-Tennis’ side på tværs af
alle hold, og så er hun også et forbillede på banen.
Lulu hjælper trænerne med deres kontorindretning, og hun arrangerer tøj l turnerings- og
holdkampspillere - og alle andre.
Lulu er et meget ak vt og særdeles værdsat medlem af Tennisudvalget.
Lulu er smilende, sjov og hjælpsom, og hun har i den grad SIF i hjertet.
Kære Lulu….. Hjerteligt llykke med tlen som Årets Si er 2020. Det er fortjent!
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget
Den 11. marts 2020 holdt statsministeren sit berømte pressemøde om Corona-truslen. Den
begivenhed kom l at præge mange af SIFs ak viteter i 2020. SIF nåede lige akkurat at a olde sin
seneste generalforsamling i marts 2020, inden landet for alvor begyndte at lukke ned. Og hele
2020 kom l at være præget af åbning-lukning-lidt åbning-hård nedlukning både indendørs og
udendørs. Alt de e ramte også foreningens hjerte – Restaurant SIFFEN.
SIFs bestyrelse fulgte hens llingen fra DIF om at fastholde opkrævning af grundkon ngenter i
2020. Tennis valgte dog at refundere en betydelig del af de ekstra opkrævede betalinger for
fællestræning og deltagelse i camps. Badminton valgte omvendt at forlænge den indendørs sæson
ind i hele sommerperioden juni og juli og foretog derfor ingen lsvarende refusioner. Fodbold
ændrede sin kon ngentprocedure, så fodbold nu har y et sin kon ngentopkrævning l at nde
sted om sommeren, lige inden sæsonen starter primo august.
Alt de e har medført, at foreningen slu er året 2020 med et samlet underskud på 162.000 kr. Det
kan I se på side 8. Dykker I ned i de enkelte afdelingers resultat, som I kan se på side 15, ser I, at
tennis økonomisk har ha et hårdt år i 2020 og ender med et underskud på 456.000 kr. Heldigvis
har tennis en solid egenkapital, som kan rumme de e underskud. De 3 øvrige afdelinger og
Fællesskabet klarede sig igennem 2020 med beskedne overskud, som I også ser på side 15.
Men bemærk, at SIF fortsat er velkonsolideret med en egenkapital på godt 2,2 mio kr.
I kan selv på de øvrige sider læse detaljerne om SIFs 5 enheder, altså badminton, fodbold,
skydning, tennis og Fællesskabet.
Til gengæld vil jeg gerne kny e nogle bemærkninger l regnskabet for SIFFEN. Som Bue fortalte i
sin beretning, beslu ede SIFs bestyrelse og Jakob Tolsøe sammen at ændre forretningsmodellen
for SIFFEN pr. 1. september 2019. Pr. denne dato opre ede vi ’Restaurant SIFFEN Aps’, hvor SIF ejer
anpartskapitalen på 40.000 kr. og Jakob og Victor er ansat på funk onærvilkår. Sam digt overtager
SIF de administra ve opgaver incl. bogføring, således at Jakob og Victor koncentrerer sig om det,
de er bedst l – madlavning som kun få kan. Regnskabet for de første 16 måneder frem l ul mo
2020 er nu a agt. Det har for SIFFEN som for alle andre restauranter været et ualmindeligt hæsligt
år. Flere måneder har været helt lukket i SIFFEN, og endnu ere måneder har kun ha TakeAway
salg. Underskuddet i de e første regnskabs år løber op i knapt 300.000 kr., som SIF som ejer har
nansieret. Nu er SIFFEN i april 2021 vendt lbage l næsten normale forhold, og resultatet i 2021
bliver meget bedre.
Allerbagerst nder I en medlemsopgørelse. Vi er blevet 64 medlemmer færre, eller ca. 3%. Det er
vist nådigt sluppet i lyset af Covid-19.
I har også fået et budget udleveret for indeværende år 2021. Hovedkonklusionen her er, at SIF er
på vej lbage l en mere rolig og forudsigelig d, hvilket vi vist alle kan være glade for.
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Til sidst er der kun lbage at sende en stor tak l vores meget foryngede mandskab nede på
kontoret. Jeg selv har været en ret fast gæst dernede for at hjælpe alle i gang. Den nye
medarbejderskare ser naturligvis opgaverne med nye øjne, og nu popper alverdens ideer op. Nogle
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Lulu gør et kæmpe arbejde for seniorer i SIF. Hun driver og arrangerer klubmesterskaberne, og hun
er med l at arrangere diverse sociale arrangementer.

forsøger Bue og jeg at skyde ned, men det er dejligt at iderigdommen dernede er betydelig. Det
samme er humøret, og der er al d ka e på kanden og små chokolader.
Bortset fra Marions elendige reklameradio er jeg ret godt lfreds med de nye folk.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
5. Meddelelser om, hvilke medlemmer i de respek ve afdelinger har valgt l bestyrelsen.
Tennis:

Janne Rützou

Fodbold:

Jakob Grandahl

Skydning:

Kenneth Holt Nielsen

Badminton: Henrik Parkhøi
6. Valg af formand (Bue Kjems er villig l genvalg)
Bue blev genvalgt med applaus.
7. Valg af næs ormand (Lars Balling er ikke på valg)
8. Valg af kasserer (Claus Buhl er ikke på valg)
9. Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær er villig l genvalg)
Lisbet blev genvalgt med applaus.
10. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.
P.V. Larsen og Cli ord Bechmann genvalgt som revisorer og Emil Menke som suppleant - alle med
applaus
11. Eventuelt
Søren, tennis: Spurgte l en forklaring på fordelingsnøglen l Fællesskabet og var bekymret for, om
tennis betalte så meget l Fællesskabet, at de ikke kunne udvikle tennis.
Claus: Utallige forsøg har igennem derne været gjort for at nde en re ærdig matema sk model,
som prøver at udregne, hvad det enkelte medlem skal betale l Fællesskabet? Skal den lille
sky eafdeling betale lige så meget l den fælles dri som den meget større tennisafdeling. Hvad
med en fodboldafdeling, som bruger mange penge på at drive over 50 ungdomshold. En
tennisafdeling med to topmoderne indendørsbaner. For ikke at glemme badmintonafdelingen, som
vil vinde badmintonligaen.
I 2011 opstod tanken om at tage udgangspunkt i SIFs værdigrundlag. Problemet her var, at et
sådant værdigrundlag ikke var skrevet ned. Det ndes kun som ’fornemmelser’ i mange
medlemmers hoveder. Og fornemmer vi det samme? Hvilket trænings lbud skal vi lbyde et 8årigt barn, som lige er blevet medlem i SIF? Hvordan ønsker SIF at regulere balancen mellem
bredde og elite. I 2012 færdiggjorde bestyrelsen i fuld enighed SIFs værdigrundlag, som I kan se
hænge rundt omkring i foreningen. Og med samme enighed fastlagde bestyrelsen afdelingernes
bidrag l Fællesskabet.
Steen, tennis: Tennis betaler 64% l Fællesskabet – er det re ærdigt?
Bue: Fællesskabet betaler bl.a. vedligehold, lys ude og inde, og sammenfa ende nder bestyrelsen
fordelingsnøglen re ærdig og gør det muligt for de enkelte afdelinger at dyrke deres sport.
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Referent: Lisbet Elkjær

