Referat: Generalforsamling
Sejs-Svejbæk I.F.
Onsdag den 26. februar 2020, kl. 19-21
Generalforsamlingen i Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF) blev afholdt i Multihusets lille sal.
Formand Mikkel Tholstrup Dahlqvist bød velkommen til de ca. 60 fremmødte medlemmer.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent
•
•

Søren Christiansen (Dirigent)
Rikke Holmgaard Andreassen (Referent)

Forslag fra dirigent: Punkt 8 flyttes op under punkt 2, når de enkelte afdelinger gennemgås.

Punkt 2. Orientering fra afdelingernes bestyrelser samt beretning fra
Hovedforeningens formand
Formandens beretning (Mikkel Tholstrup Dahlqvist):
Den fulde beretning kan læses her: www.bit.ly/2QxL2SQ.
Håndbold (Alexander Dierking):
Håndboldafdelingen fastholder antallet af medlemmer i forhold til det forgange år, overskud
økonomisk, afholdelse af nytårsstævne for første gang, afholdelse af flere forældremøder,
afholdelse af DGI-stævner, afholdelse af sociale arrangementer for såvel spillere som trænere.
Tennis (Berit Rømer):
Tennisafdelingen har igangsat flere aktiviteter i forhold til træning og dermed fremgang, del af
vækstaftale med DGI, spillere og trænere som deltager i aktiviteter i ØBG og Silkeborg, stor
tilslutning til arrangementer for spillere og familier. Der er fokus på at skabe klubliv, der bliver
spillet minitennis om fredagen i Multihuset, der er lavet udvalg i afdelingen for at få fordelt
opgaverne. Berit takker af som formand for tennisafdelingen og blev hyldet for sin indsats for at
udvikle tennisafdelingen.
Fodbold (Jan Nørgaard):
Genereret overskud på ca. 200.000 kr. – afledt af Rema 1000 Cup og andre aktiviteter. Rema
1000 Cup-stævnet var stort med 130 hold. Der er blevet afholdt fodboldskole for skolebørn, hvor
ca. 160 børn deltog. Fodboldskole for U5-U7 i en weekend blev også afviklet med succes. Fokus på
uddannelse af trænere og arrangementer for trænere. Udarbejdet guides til nye medlemmer og
nye trænere. Et år med masser af fart på! Fokus på frivillighed og klubånd. Ny aktiviteter – blandt
andet standerhejsning som familiearrangement og fælles fodboldafslutning i efteråret.
Badminton (Klaus Svenningsen):
I badmintonafdelingen har sæsonen været en forlængelse af sidste sæson med tilgang af
ungdomsspillere. Opstart af Miniton-hold. Ingen seniorafdeling, men et oldboys-hold, som spiller
om onsdagen, hvor der nu er flere spillere, der må sidde på bænken, fordi der ikke er plads på
banerne. Der er også ungdomsspillere, som deltager i holdturnering – U11 og U13. Afdelingen
afholdt påskestævne for første gang – gentager succesen i 2020.
Ældreidræt (Mogens Jensen):
174 medlemmer og 13 forskellige aktiviteter og derudover en række udflugter og arrangementer.
Kajak (Ole Steen Hansen):
Begge containere ved Hattenæs er fuldstændig fyldte – 10 klubkajakker og 20 private. Afdelingen
har oplevet en stigning for hvert år med 5-6 medlemmer gennem de sidste mange år. Stort run på
introduktionskursus. Fokus på ture og arrangementer i løbet af sæsonen, som varer fra marts til
oktober.
Gymnastik (Rikke Holmgaard Andreassen):
Der er fremgang i gymnastikafdelingen – både for voksen gymnaster og børnegymnaster. Fokus
på drengegymnastik. Afdelingen deltager i DGI-projektet ”10.000 drenge på 10 dage” –
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drengegymnastik er også i fokus hos DGI, og dette er et forsøg på at relancere drengegymnastik
med fuld fokus på drengetons. Her er (næsten) alt tilladt.
Motion & Fitness (Jørn Sørensen)
Motions & Fitness overgår fra udvalg til at blive en afdeling. Nyt gulv i fitnessrummet. I
samarbejde med DGI, arrangerede Fitness Tryday. Der er blevet kørt forsøg med to
træningsfysiologer, som kører træning med et hold 60+’ere.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse
Gennemgået af Mikkel Tholstrup Dahlqvist (MTD).
Spørgsmål til lokaletilskud: Hvad betyder det for lokaletilskuddet, hvis fitness (der ikke giver
lokaletilskud fra kommunen) får mere plads i Multihuset?
MTD: Det er for tidligt at sige noget om. Det er der ikke blevet regnet på.
Spørgsmål om likviditet: Hvor meget af afdelingernes egenkapital skal kanaliseres over i det
nye halbygger?
MTD: Det skal aftales i HB og i de enkelte afdelinger og efterfølgende godkendes på ekstraordinær
generalforsamling.
Spørgsmål om likviditet: Likviditeten, som skydes over i halbyggeriet, er det en betingelsesløs
gave til kommunen?
MTD: Ja!
Spørgsmål om brugsret af nye haller: Har SSIF forgangsret til hallerne, når vi selv har været
med til at finansiere?
MTD: Nej.
Kommentar om selvbestemmelsesretten: Det er bekymrende at vi mister
selvbestemmelsesretten.
MTD: Vi kan ikke drive indtægtsgivende aktiviteter i offentlige haller. Derfor er det også vigtigt, at
der bliver afsat penge til udviklingen af Multihuset. Her ønsker vi at fastholde selvbestemmelsen
med henblik på at udvikle de indtægtsgivende aktiviteter.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for de enkelte afdelinger
Badminton:
Motionsbadminton/baneleje +200 kr. fra 2.200 kr. til 2.400 kr.
Oldboys/seniorer +100 kr. fra 1.250 kr. til 1.350 kr.
Fodbold:
Kontingent > U17 – herre/dame – (motion 850 kr.) – (med kampe 1.250 kr.) – (med kampe og
klubbetalt træner 1.650 kr.)
Vinterbadning:
550 kr.
Ældreidræt:
Vinterbadning 200 kr.
Cykelafdeling, fitness, gymnastik, håndbold, kajak og tennis:
Uændret

Punkt 5. Forelæggelse af hovedbestyrelsens budgetforslag for det kommende
år til godkendelse
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Ændring: Serviceydelser (konsulentaftale for bogholderi med Morsbøl og Partnere). I det
kommende år fordeles serviceydelserne ud på afdelinger i forhold til, hvor mange medlemmer den
enkelte afdeling har med virkning fra regnskabsåret 2020.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 7. Valg til hovedbestyrelsen
•
•

Per Lorentzen (genvalgt for to år)
Niels Folke (genvalgt for to år)

Punkt 8. Valg til hovedbestyrelsen
Afviklet under punkt 2.

Punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
•
•

Per Kristensen (genvalgt)
Uffe Rasmussen (genvalgt)

Punkt 10. Uddeling af pokaler
Der uddeles to pokaler til personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for idrætsforeningen:
•
•

’Ny Hattenæs’-pokalen (for trofast arbejde): Tildeles Rikke Holmgaard Andreassen
’Skulderklap’-pokalen (for den ekstraordinære indsats): Tildeles Mogens Jensen

Punkt 11. Eventuelt
Lars Engeborg (formand for DGI Midtjylland) er glad for at ’DGI’ bliver nævnt så mange gange i
aften. ”Bevæg-dig-for-livet”–aftaler med fire ud af fem kommuner i DGI Midtjylland.
”Foreningsnetværk”, hvor vi møder andre foreninger, er veletableret i Silkeborg. ”Go-fun”–koncept
som holder fokus på, hvorfor er det, vi kommer for at dyrke idræt. ”Regatta 2021” hvor Vicki og
Lars sidder i bestyrelsen. Der er møde den 18/3 for alle foreninger med fokus på bevægelse og
ikke krudt og tivoli.
Hans Henrik Hansen (aktiv i tennisafdelingen og i Idrætsrådet i Silkeborg Kommune).
Idrætsrådet har valgt at have fokus på blandt andet udviklingen af idrætsfaciliteterne i SejsSvejbæk.
Hans Nielsen (kasserer i DSI Klubhuset): ”Historien om Hans” valgt ind første gang for 52 år
siden i fodboldafdelingen og har siden hen huseret rundt omkring i alle afdelinger m.m. Hans
takker af i Fonden.
Morten Hæk (næstformand i idrætsforeningen). Et fælles mål for udviklingen af området.
Helhedsplan for Sejs-Svejbæk. Sammenhæng, finansiering, projektering og drift.
Spørgsmål fra salen: Hvor mange penge er der kommet ind i Rødder?
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Svar: Det ved vi ikke. Der er kun medlemspenge indtil videre. Men medlemspengene er
udgangspunktet for, at der kommer donationer, således at lokalområdet viser, at ”Vi vil det her!”.
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