REFERAT
Hovedbestyrelsesmøde
Sejs-Svejbæk I.F.
Tirsdag den 12. november 2019, kl. 19-22
Mødedeltagere:
•
Mikkel Tholstrup Dahlqvist (Formand & medlem af FU – valgt på GF 2019/20)
•
Morten Hæk (Næstformand & medlem af FU – valgt på GF 2019/20)
•
Niels Folke Wulff Jørgensen (Bestyrelsesmedlem & medlem af FU – valgt på GF 2018/19)
•
Per Lorentzen (Bestyrelsesmedlem – valgt på GF 2018/19)
•
Alexander Dierking (Bestyrelsesmedlem – håndbold)
•
Hery Westendorp (Bestyrelsesmedlem – tennis)
•
Jan Nørgaard (Bestyrelsesmedlem – fodbold)
•
Kim Friis (Bestyrelsesmedlem – Den Selvejende Institution Klubhuset)
•
Klaus Svenningsen (Bestyrelsesmedlem – badminton)
•
Mogens Jensen (Bestyrelsesmedlem – ældreidræt)
•
Ole Steen Hansen (Bestyrelsesmedlem – kajak)
•
Rikke Holmgaard Andreassen (Bestyrelsesmedlem – gymnastik)
•
Eva Morsbøl (Økonomiansvarlig – ikke stemmeberettiget i hovedbestyrelsen)
•
Jørn Sørensen (Fitness - ikke stemmeberettiget i hovedbestyrelsen)
For at synliggøre hvornår der skal træffes beslutninger, så bliver hvert enkelt punkt i dagsordenen
markeret med:
O = Orientering
D = Drøftelse
B = Beslutning
Velkommen til Jørn fra Motion & Fitness

Punkt 1. Godkendelse af referat fra HB-møde den 16. september 2019 (B)
Se Conventus: ’Arkiv’ > ’Dokumenter’ > ’1. Hovedbestyrelsen’ > ’2019’ > ’01. HB-møder’
REFERAT:
Godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder samt referent (B)
Mødeleder: Mikkel Tholstrup Dahlqvist
Referent: Morten Hæk
Ordstyrer: Mogens Jensen
REFERAT:
Godkendt.

Punkt 3. Status på økonomi (O)
Eva har fremsendt den kvartalsvise økonomigennemgang.
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REFERAT:
Afdelingsregnskaberne ligger i Conventus. Skal informeres ud til afdelingsformændene, at de ligger
der.
Kim: Lidt af en udfordring, at regnskaberne ikke er periodiseret. Gør det svært at vurdere de reelle
omkostninger til årets udgang. Når vi kommer ind i en periode med øgede investeringer, kunne
det være en god ide at kende de forventede udgifter fremadrettet. Forslag: Kan man inkludere
brugen af forecast.
Er efter perioderegnskabet, der dybet set ikke er det rigtige perioderegnskab.
Eva: Ikke muligt med nuværende setup at lave periodiseringen, da regninger (i alle beløb) løber.
Rikke/Alexander/Mikkel: Der skal i forvejen godkendes regninger på over 10.000 kr, så det er
måske en for stor opgave at sætte gang i.
Niels: Foreslår nedsættelse af lille udvalg.
Beslutning: Sendes i FU. Der tales med Eva og Kim om pragmatisk forslag.

Punkt 4. Orientering fra FU (O)
Opfølgning på generalforsamlingen: Den ekstraordinære generalforsamlingen støttede som
bekendt op om HB’s forslag til at yde et tilskud på op til 2,1 mio. kr. til den nye kunstgræsbane.
FU er i dialog med kommunen om, hvordan og hvornår vi kan søge puljen til lokalt initierede
projektet (2 mio. kr.).
REFERAT: Mikkel orienterer
Status på Rødders arbejde: Sejs-Svejbæk IF ønsker at hjælpe Rødder med at få flere
medlemmer i den almennyttige forening. Derfor er der iværksæt en række initiativer, som skal
give flere medlemmer – heriblandt en dør-til-dør-kampagne den 24. november.
REFERAT:
Mikkel skriver ud til alle medlemmer om at støtte op omkring dør-til-dør-kampagnen.
Mogens: Forslag om Q&A-indlæg i Foreningsnyt.
Klaus: Fejlopfattelser af konsekvenser for Multihusets fremtid i forbindelse med etablering af nyt
halbyggeri skal korrigeres. Det er den gode historie, der skal fortælles: det er alle byens
indbyggeres fremtid vi arbejder for.
Pokaler: Til den ordinære generalforsamling den 26. februar skal der uddeles to pokaler: 1)
Hattenæs (for det lange seje træk) og 2) Skulderklap (for den ekstraordinære indsats). FU tager
imod input frem til næste HB-møde den 23. januar, hvor FU laver en anbefaling.
REFERAT:
Indsend forslag til Mikkel.
Kontingenter: Eva giver en status på de manglende kontingentindbetalinger. Hvordan ser det ud,
og hvad gør afdelingerne for at sikre, at pengene kommer ind?
REFERAT:
Eva: Fodbold begynder at være der, Håndbold er godt med, Badminton er der styr på, Gymnastik
er der styr på
Børneattester: Vi SKAL have styr på børneattesterne. Der er ingen undskyldning for ikke at have
børneattester på ALLE trænere, hjælpetrænere samt forældre, der hjælper aktivt. Hvis vi ikke har
børneattester på trænerne, kan de ikke være trænere. Proceduren er:
•
•
•
•
•

Træneren/lederen sender cpr-nummer på mail, sms, opkald eller brev til Eva. (Eva
opdaterer i Conventus at “børneattest bestilt”)
Eva søger via politi.dk med nemid (SSIF’s)
Træneren/lederen får mail fra Eva med besked om, at attesten er søgt, og at
vedkommende skal holde øje med sin e-boks, hvor de skal underskrive med nemid.
Når træneren/lederen har godkendt, modtager Eva besked i e-boks fra politiet og
Conventus opdateres.
Eva lader attesterne udløbe efter max 2 år.
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•

Alle attester er gemt i e-boks - hvor kun Eva har adgang.

REFERAT:
Trænere der ikke godkender deres børneattester vil blive ekskluderet.
Budget: Alle afdelinger skal sikre, at budgettet for 2020 ligger klar senest 1. december 2019.
Budgettet fremsendes til FU senest 5. januar.
REFERAT: Sendes til Eva
Nytårstaffel: HB holder nytårstaffel i forbindelse med næste HB-møde den 23. januar. Flemming
laver en menu.
REFERAT: Godkendt.
Fitness: Opdateringen fra fitnessafdelingen vedrørende afdelingens ønske om at udvide
fitnesscenteret.
REFERAT:
Reparation af dørlås i gangen
Ny dørlås ind til cafeteria
Gratist-aktion
Behov for udvidelse af Motionsrum: På kort og lang sigt
Netværksmøde: Den 3. oktober repræsenterede Per Lorentzen Sejs-Svejbæk IF til et
netværksmøde mellem de større foreninger i Silkeborg Kommune. Det var Kultur- og
Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune, Idrætsrådet i Silkeborg Kommune og DGI
Midtjylland, der stod bag mødet.
REFERAT:
Per: Netværksgruppe bestående af foreninger bestående af min. 6 medlemmer.
Idrætsrådet deltog også. DGI deltog også, de vil gerne samarbejde med Idrætsrådet.
Hvordan kan man (vi) bruge Idrætsrådet mere?
Næste møde bliver afholdt med SSIF som værter.
FU undersøger om der kan findes en repræsentant til Idrætsrådet.

Punkt 5. Idé- og programudvalget (D)
Niels Folke og Mikkel Tholstrup Dahlqvist er indkaldt til det første møde i Ide- og programudvalget
(IPU) den 18. november. Der er endnu ikke nogen dagsorden for mødet, og vi kender ikke den
videre proces. Men der har været nogle udmeldinger, som umiddelbart ser positive ud for vores
arbejde. Blandt andet har kommunen nu meldt ud, at der er afsat 4 mio. kr. til ekstra
omklædningsrum i forbindelse med det nye halbyggeri. Det vil sige, at der fra kommunal side nu
er afsat 14 mio. kr. til den nye hal. Dertil kommer 1 mio. fra puljen til lokalt initierede projektet (vi
har brugt 1 mio. fra puljen til det nye kunstgræsanlæg. Dertil kommer ca. 2,5 mio. kr., som
idrætsforeningen selv kan investere i projektet.
FU ønsker en åben drøftelse af strategien for møderne.
REFERAT:
Jan: Behov for at der skabes en skitse over det samlede områdes disponering.

Punkt 6. Kommunikation i forbindelse med idé- og programudvalget (O)
Efter hvert møde i Idé- og Programudvalget inviterer FU til et ”åbent kontor” i Multihuset, hvor folk
kan komme forbi og stille spørgsmål til arbejdet. Mikkel kan eventuelt arbejde en times tid i
Multihuset om morgenen, og hvis folk er interesserede i at komme forbi og høre om, hvad der
foregår, så er døren åben.
Der bliver desuden informeret via artikler i Foreningsnyt.
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Inden hvert ”åbent kontor”-møde bliver følgeudvalget orienteret. Udvalget består af Jan, Rikke,
Sole, Alexander, Hery, Klaus (samt eventuelt andre).
REFERAT:
Mikkel laver åbent kontor.

Punkt 7. Ny kunstgræsbane (O)
Jan Nørgaard orienterer om dialogen med kommunen vedrørende etableringen af den nye
kunstgræsbane.
REFERAT:
Jan: Møde med kommunens repræsentanter onsdag i næste uge. Fokus på den gode dialog og
skarp på behovet for nødvendige arealer, her og nu og fremadrettet. Laver en hurtig opdatering til
HB efterfølgende.

Punkt 8. Ny aftale med Eva (B)
Sejs-Svejbæk IF’s samarbejdsaftale med Morsbøl & Partnere ApS (Eva) udløber ved årets udgang.
Ifølge den nuværende aftale skal partnerne beslutte, om aftalen skal genforhandles senest 15.
november. Aftalen omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søge børneattester på alle klubbens trænere, ledere m.fl. (2%)
Oprette/slette nøglebrikker for medlemmer, trænere, ledere m.fl. (2%)
Kontakt til ForeningsNyt - udvalg og annoncører i forhold til økonomi (2%)
Kontakt til Silkeborg Kommune – lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud (2%) •
Kontakt til interne og eksterne revisorer (2%)
Regnskab for hele SSIF samt 1 årligt fodboldstævne og 1 årlig byfest (88%)
Deltage i afdelingsmøder og HB/FU-møder efter behov (5%)
Vedligeholdelse/oprydning af Conventus (5%)
Indberette medlemstal til diverse organisationer DIF/DGI m.fl. (1%)
Ansvar for E-boks og Virk.dk (1%)
De angivne procentsatser er estimater, og kan ikke angives mere specifikke

Aftalen dækker 12 timer om ugen til en timepris på 320 DKK ekskl. moms. FU indstiller til
beslutning, at HB indgår en ny étårig aftale med Eva på de samme vilkår som nu.
REFERAT:
Mikkel orienterer. Forslag godkendt.

Punkt 9. Forslag til 2025-strategiproces for Sejs-Svejbæk I.F. (B)
FU har indgået en aftale med Janus Højgaard (fodbold) om, at han bistår med en strategiproces
for Sejs-Svejbæk IF. Den nye 2025-strategi skal sikre en fælles retning og et fælles projekt for en
samlet idrætsforening. Vi ønsker at bygge videre på det arbejde, der allerede er lavet i
fodboldafdelingen og sikre en ramme for strategiarbejdet, som der kan arbejdes videre med i de
enkelte afdelinger, så ingen afdelingsbestyrelser i tvivl om, hvad der er HB’s visioner for
idrætsforeningen. FU indstiller til beslutning, at HB gennemfører en strategiproces på to niveauer:
1) HB-niveau
2) Afdelingsniveau
Vi ønsker derfor at gennemføre to strategidage i første halvdel af 2020.
•
•

HB strategidag (søndag den 15. marts, kl. 8-17)
Strategidag for afdelingsbestyrelserne (søndag den 19. april, kl. 8-16)

Forslag til proces:
•
Værdiforankring – diskussion af værdier og arbejdstitler.
•
Fremlæg fra grupperne i plenum.
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•
•
•
•
•
•

Kreativ proces på plancher hvor aktiviteter defineres på afdelingsniveau for 1-5 år.
Brainstorm ideer
Vigtighed vs. Opnåelighed
Prioritering i årsplan
P-plads for initiativer der bør drives centralt
Fremlæggelser i plenum af grupper.

REFERAT:
Mikkel: Forslag fremlagt.
Jan: Gode erfaringer fra fodbold. Afdelinger sætter selv ambitionsniveauet. På HB-niveau kunne
der f.eks. være to spor: Backbone/Supportsystemer + Kultur
Ole: Nødvendighed af at kunne se hvad SSIF har at tilbyde kajak.
Rikke: Måske skal der budgetteres med mindre tid når afdelingsbestyrelserne indkaldes?

Punkt 10. Forslag til opstart af vinterbaderafdeling samt leje af saunabåd (B)
Marianne Rydlund har henvendt sit til forretningsudvalget (FU) med et ønske om at starte en ny
vinterbaderafdeling under SSIF. FU er gået ind i arbejdet sammen med Keld Melgaard, der
tovholder på vinterbadning i ældreidræt. To ting skal være på plads, før vi kan indkalde til
informationsmøde og afdelingen formeldt startes op:
1) Vi skal have adgang til en sauna
2) Vi skal have tilladelse af Silkeborg Kommune til at placere en sauna et sted, hvor den
ikke generer naboer
FU har modtaget et tilbud om at købe en saunabåd (Pris: 100.000 DKK). Alternativt kan den lejes
for 4.000 DKK om måneden.
FU har indledt en dialog med Silkeborg Sejlklub om, at saunaen kan placeres i sejlklubben, da de
fleste af bådene alligevel er taget op. Der er nogle interessante samarbejdsmuligheder med
Silkeborg Sejlklub på den lange bane.
FU indstiller til beslutning, at vi indgår en aftale om at leje saunaen denne første sæson (ca.
december til marts = 4 måneder): Pris: 16.000 DKK. Vi ønsker, at lejeprisen skal tælle som
afdrag, hvis vi på et senere tidspunkt beslutter at købe saunaen.

REFERAT:
Mikkel orienterer om baggrund og status.
Kim: Fonden synes det er en god ide og vil gerne understøtte arbejdet.
HB-beslutning: FU arbejder videre med etablering af vinterbaderafdeling og saunabåd.
Punkt 11. Evaluering af byfesten 2019 (D)
Kasper Sørensen eller Nicki Juhl fra byfestudvalget orienterer om udvalgets evaluering af årets
byfest samt planer for byfesten 2020. FU ønsker desuden en drøftelse af, hvordan HB bedre kan
understøtte byfestudvalgets arbejde det kommende år.
REFERAT:
Mikkel: Kasper og Nikki måtte desværre aflyse deltagelse. Mogens orienterede i stedet. Overskud
omkring 20.000 kr. Der er tre udvalgsmedlemmer tilbage, der er i gang med at se på
mulighederne for gennemførelse af Byfest 2020.
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Punkt 12. Status på ny tildelingsmodel for selvejende haller samt eventuelle
konsekvenser for Multihuset (O)
Den 19. oktober kunne man læse i Midtjyllands Avis, at Silkeborg Kommune arbejder på en ny
tildelingsmodel for de selvejende haller i Silkeborg Kommune:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/15e8cdeb-15cd-4899-978d-7c3913792913/
Den model, der blev arbejdet på, handlede tilsyneladende om, at Silkeborg Kommune blandt andet
ønskede at kunne disponere over de selvejende haller fra morgen til aften. I artiklen nedtoner
politikerne dog omfanget af den aftale, der bliver lagt op til. Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
skulle have taget beslutning om en ny model den 23. oktober, men beslutningen blev udskud. I
stedet er der indkaldt til dialogmøder med de selvejende haller. FU følger udviklingen. Der er lagt
op til et møde mellem DSI Klubhuset og FU, så vi kan drøfte strategien. Det er vigtigt, at
idrætsforeningen og fonden er helt har afstemt budskaberne. Det lokale ejerskab over Multihuset
er selvsagt vigtigt for idrætsforeningens aktiviteter samt for engagementet omkring Multihuset.
Kim Friis orienterer om, hvor vi står nu, og hvordan DSI Klubhuset ser på situationen.
REFERAT:
Mikkel indleder. Kim orienterer om oplægget til den nye aftale. Der er dialogmøde d. 3/12, hvor
Fonden deltager og medbringer forberedte spørgsmål ift. den aktuelle situation der er gældende
for Multihuset.

Punkt 13. Etablering OK-legatet (B)
Hvert år modtager Sejs-Svejbæk IF en donation fra OK og Dagli’Brugsen. Pengene stammer først
og fremmest fra salget af brændstof, hvor SSIF modtager 5 øre pr. liter, når man anvender sit OKkort som betalingsmiddel. Donationen vokser, når korholderne også får gas og mobiltelefoni fra
OK. I 2019 modtog SSIF ca. 65.000 kr. fra OK og Dagli’Brugsen. Det er ældreidræt, der
vedligeholder aftalen med OK og Dagli’Brugsen.
Ældreidræts bestyrelse indstiller til beslutning, at pengene fra OK og Dagli’Brugsen går ind på en
særlig konto i idrætsforeningen, hvor de enkelte afdelinger kan søge om tilskud til aktiviteter eller
indkøb af rekvisitter. Pengene skal uddeles én gang om året – eventuelt på generalforsamlingen –
og det er HB (eventuelt i samarbejde med Dagli’Brugsens uddeler), der skal beslutte, hvordan
pengene skal fordeles. Dermed går pengene ikke blot ind i den daglige drift, hvilket vil give bedre
PR-muligheder for idrætsforening, OK og Dagli’Brugsen.

REFERAT:
Mikkel orienterer.
Eva: Pengene budgetteres allerede i driften i dag.
Beslutning: Positiv indstilling fra HB, men FU skal udarbejde retningslinjer for uddeling af
midler inden der kan træffes en endelig beslutning.

Punkt 14. Ny pris: Ærespris (B)
Der er på nuværende tidspunkt to priser i Sejs-Svejbæk IF.
1) Hattenæs (det lange seje træk)
2) Skulderklap (den ekstraordinære indsats)
FU indstiller til beslutning, at Sejs-Svejbæk IF indstifter en ny pris, Sejs-Svejbæk IF’s ærespris,
som gør modtageren til æresmedlem (gratis medlem resten af livet). Prisen gives til et medlem,
som igennem en menneskealder har ydet en ekstraordinær indsats for idrætsforeningen. Prisen
skal kun uddeles, når der er behov for at ære et medlem for en livslangs indsats.
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REFERAT:
Mikkel orienterer om baggrunden.
Kim: Måske en slags Hall of Fame (en slags idrætspris)?
Per: Går man i gang med noget er det vigtigt ikke at glemme nogen
Mogens: Pas på der ikke bliver glemt nogen.
Beslutning: Tanken forkastes i denne omgang.

Punkt 15. Nyt fra afdelingerne (O)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexander Dierking (Bestyrelsesmedlem – håndbold)
Hery Westendorp (Bestyrelsesmedlem – tennis)
Jan Nørgaard (Bestyrelsesmedlem – fodbold)
Kim Friis (Bestyrelsesmedlem – Den Selvejende Institution Klubhuset)
Klaus Svenningsen (Bestyrelsesmedlem – badminton)
Mogens Jensen (Bestyrelsesmedlem – ældreidræt)
Ole Steen Hansen (Bestyrelsesmedlem – kajak)
Rikke Holmgaard Andreassen (Bestyrelsesmedlem – gymnastik)
Jørn Sørensen (Fitness - ikke stemmeberettiget i hovedbestyrelsen)

REFERAT:
Håndbold: Godt gang i aktiviteter og planlægning af stævners gennemførelse
Tennis: God gang i aktiviteterne, men pladsproblemer! Der samarbejdes med Silkeborg
Tennisklub og ØBG: det er dyrt.
Fodbold: Årlig strategiweekend vel gennemført, herunder evaluering af årets Rema 1000 Cup og
fokus på etablering af de nye kunstgræsbaner. Både tilgang og afgang. Plan for det kommende år
vil handle meget om frivillighed.
Fonden: Fokus på den kommunale samarbejdsaftale og møde d. 3/12.
Badminton: Sæsonen startet godt ud. Mange medlemmer, lille stigning ift. sidste år. Venteliste til
Miniton (3-6 år). Fremgang på Senior og Old boys. Sponsoraftale skal genforhandles.
Ældreidræt: Kører på fuldt tryk. Nu på 160 medlemmer. Venteliste til læsegrupper.
Musikarrangement
Kajak: Standerstrygning gennemført. Vinterroning med tilladelse. Oppe på 60 roere.
Gymnastik: Godt i gang. Drengehold med 35 er opstartet efter efterårsferien med trænere. Ny
vokseninstruktør. To nye hold igangsættes efter jul.
Fitness: Mere tryk på om morgenen. Oppe på knap 400 medlemmer (800 med forskelligt
medlemskab). Åbent Hus gennemføres d. 12. januar.
Event (Niels): Initiativgruppe i gang med ungefest, men det bliver ikke gennemført i SSIF-regi.
EVENTUELT:
Morten: Husk at indsende høringsforslag

Punkt 16. Kommende møder (O)
Mødekalender:
•
HB-møde (samt nytårsmiddag) (torsdag den 23. januar 2020) Kl. 19:00-22:00
•
Generalforsamling (onsdag den 26. februar 2020) Kl. 19:00-22:00
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