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Her i Sejs-Svejbæk har vi en rigtig god og veldrevet forening – der er rigtig mange aktiviteter sommer 

som vinter, inde og ude og der er mange medlemmer. 

Økonomien er overordnet set fornuftig – det er ikke forkert at sige at tingene går rigtig godt og vi 

kan være stolte af vores forening, som faktisk er den største flerstrengede forening i Silkeborg 

Kommune. 

Aktiviteterne i de enkelte afdelinger vil jeg ikke komme ind på, men blot hurtigt nævne at 

Multibanen blev bygget færdig og blev taget i brug i stort set selv samme sekund som byggefolkene 

havde forladt området. Et fantastisk stort arbejde ligger til grund for banen – fodboldafdelingens 

arbejde år efter år med Rema1000-cup og et stort benarbejde for at få støttekroner hjem til 

byggeriet. Tak for indsatsen skal lyde ikke bare fra mig men fra hele byen. 

Igen i år har vi modtaget en pæn sum penge via OK/Brugsen. Tak for det og stor tak for indsatsen til 

de medlemmer fra Ældreidræt, der har stået og tegnet nye ”medlemmer” ind. 

Det seneste år har budt på et skifte af forpagter her i huset. Vi fik sagt mange tak for indsatsen og 

farvel til Jesper og velkommen til Annette. Det var vores håb at foreningens medlemmer og husets 

brugere ville tage godt i mod Annette og det er vores klare indtryk at det heldigvis også er tilfældet.  

Vi håber på stor aktivitet i huset og på et godt samarbejde i årene fremover. 

Eva, Per, Søren og jeg har fortsat det gode samarbejde i forretningsudvalget og Eva udgør om nogen 

rygraden i foreningen og uden hende var vi ilde stedt. Hun får tingene til at fungere i dagligdagen 

og jeg ved hun også har været en stor hjælp i forbindelse med Annettes opstart. Så jeg vil gerne sige 

mange, mange tak for din store indsats igen i år. 

Hvis Eva er rygraden, så kan vores rammer, for nu at blive i terminologien, betegnes som skelettet i 

foreningen. Rammerne ejes af en selvejende fond, som drifter og vedligeholder vores to sale, 

klubhushallen, fodboldhuset, tennisanlægget m.v. Fonden blev stiftet for snart 40 år siden i 

forbindelse med at det første klubhus blev bygget. Det gjorde at det var muligt at søge lokaletilskud 

fra Silkeborg kommune. Jeg kommer fremover til at sidde som foreningens repræsentant i Fonden, 



sådan vi kan få et endnu bedre samarbejde i fremtiden ligesom fonden har en repræsentant 

siddende i hovedbestyrelsen. 

Resten af kroppen – foreningens muskler, hud, blod osv. udgøres af de frivillige: medlemmerne, 

trænerne, instruktørerne og lederne. Uden alle de frivillige, intet liv og ingen aktivitet. Og allerhelst 

skal vi have en velpolstreret krop i form af mange frivillige, medlemmer og aktiviteter. 

Medlemmer har vi mange af (selvom der jo altid er plads til flere), trænere og instruktører har vi 

næsten alle dem, vi har brug for, mens det kniber mere på lederfronten. Det er de samme få 

mennesker, der trækker det store læs og det er svært at få fat i nye frivillige. Sådan har det været i 

mange år, det ved jeg, men det gør ikke situationen bedre. 

”Jeg vil godt hjælpe, men jeg vil ikke have ansvaret for noget” har jeg desværre hørt en del. ”Det er 

der nok nogle andre, der gør” tænker mange. Og ja, langt hen af vejen er der også stadigvæk nogle, 

der gør det, der skal til for at drive foreningen, men når man ”skal” og ikke har nok frivillige hænder, 

bliver arbejdet for de der er tilbage til ren drift. Så går det sjove af arbejdet og gejsten og 

overskuddet til nye aktiviteter og lign.  forsvinder sammen med den frivillige. 

Det er ikke fordi jeg ikke forstår – jeg har selv haft en periode over vinteren med alt for meget 

arbejde og ja, så bliver det foreningen der må vige, når familien også skal passes. 

Det ses også i afdelingerne – der er ikke længere (eller har måske aldrig været) bestyrelser i 

håndbold, badminton, fitness og de to cykelafdelinger. Det har ganske enkelt været umuligt at 

rekruttere folk til bestyrelsesarbejde. Bare ordet bestyrelse får næsten folk til at løbe skrigende væk. 

Så er det nemmere at rekruttere til et udvalg uden en 2-årig ”bindingsperiode” som et valg på 

generalforsamlingen jo indebærer.  

Derfor har vi et behov for at formalisere denne udvalgsstruktur, sådan vi har styr på hvilke 

udvalgsmedlemmer, der er i de forskellige afdelinger, at de kender vores vedtægter og ved hvilket 

råderum de har, sådan vi kan sikre, at vi også i fremtiden har en velfungerende forening med 

afdelinger, der ser sig selv som en del af Sejs-Svejbæk IF og som gerne vil bidrage til foreningens 

bedste. 

Jeg vil senere gennemgå de foreslåede ændringer i vedtægterne. 



Det næste halve års tid, kommer jeg til at lægge en del kræfter uden for foreningen. Som I nok har 

hørt bliver motorvejen gennem Silkeborg færdig i 2016. SSIF er med i den gruppe af foreninger, der 

er godt i gang med at planlægge en del af den kæmpe folkefest, der bliver i byen omkring åbningen. 

Lørdag den 10. og søndag den 11. september bliver der hhv. løb og cykling på motorvejen.  

Vi håber i styregruppen på 20.000 deltagere og det kommer til at kræve en del frivillige – både fra 

vores side og fra alle de medvirkende foreninger, men I skal nok høre fra mig, når vi har et overblik 

over vores opgaver de to dage. Ud over det er med til at sætte Silkeborg på landkortet, giver det en 

unik mulighed for at tjene en fornuftig sum penge til gavn for alle foreningens medlemmer. 

I mange år har der været snak om at vi skulle have en ny hal og sidste år fik forretningsudvalget og 

fonden i samarbejde med Årstidernes Arkitekter udarbejdet et skitseforslag til hvordan en 

udbygning med en ny hal kunne se ud.  

Derudover er Silkeborg Kommune er i øjeblikket i gang med at indsamle oplysninger vedr. ønsker 

og behov for nye idrætsfaciliteter i kommunen. Det resulterer i en prioriteret liste, som skulle blive 

offentliggjort her i løbet af marts måned.  

Jeg tror desværre ikke Silkeborg Kommune kommer og bygger en ny hal i Sejs-Svejbæk til næste år 

med de faciliteter vi godt kan tænke os, så jeg tænker, vi selv skal i gang, som vi har været flere 

gange før. 

Det arbejde er så småt i gang, men det kommer til at kræve en stor indsats fra frivillige og sponsorer. 

Alle, der måtte have idéer til sponsorer og finansiering eller på anden måde vil og kan hjælpe, er 

meget velkomne til at kontakte Keld Melgaard, som til start vil stå for at samle trådene. 
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