Spentrup
Idrætsforening

Referat fra generalforsamlingen den 29.06.21
Ad1: Valg af dirigent.
Dan Steffensen blev enstemmigt valgt og han kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet iflg. vedtægterne. 19 personer var til stede, heraf 19 stemmeberettigede.
Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formand Ann Holmgrûn berettede om 4 hovedpunkter:
1. Coronarestriktioner:
 Bestyrelsen har igennem 1 ½ år indrettet sig efter gældende regler fra DGI og især Randers
kommune. Der har været udfordringer med at håndtere disse på bedste måde og bestyrelsen
har gjort alt for at få det bedste ud af den meget vanskelige situation.
2. Projekt forhal:
 Bestyrelsen deltager i mange møder med dette projekt og ser det som en spændende
udvikling for både SIF og Spentrup by. Derfor har bestyrelsen bevilget og hensat
500.000 kr. til projektet.
3. Gavepolitik:
 Denne er nu gældende fra 01.01.2021 og beskrevet i retningslinjer for SIF. Alle teams er
underrettet.
4. Bestyrelses-/foreningsudvikling:
 Abonnementsløsninger for familier
 Sportsarrangementer på tværs af foreningen
 Større fokus på at bidrage til Lokalrådets arbejde
 Støtte op omkring projekt Forhal
 Flere medlemmer i eksisterende idrætsgrene
 Udvikling af nye tilbud til Spentrup beboere.
Formanden appellerede samtlige medlemmer til at kontakte bestyrelsen med tanker og ideer, som
bestyrelsen kan arbejde videre med - vi er altid parate til at lytte.
Udvalgenes beretning ligger på hjemmesiden.
Der var enkelte bemærkning.
Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt.
Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år.
Årsrapport 2020 blev gennemgået af Kasserer Kristina Møller med fokus på de vigtigste
hovedpunkter – bl.a. årets resultat 261.596 kr. som var tilfredsstillende.
Der var et enkelt spørgsmål, som blev afklaret.
Årsrapporten blev herefter godkendt med akklamation.
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Ad4: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad5: Valg af bestyrelse.
Der var genvalg af bestyrelsesmedlem Lars Meier og Leif Nielsen.
Det var nyvalg af bestyrelsesmedlem Julie Busk
Der var genvalg af Rikke Hjort som 1.suppleanter samt nyvalg af Flemming Christensen som 2.
suppleant.
Der var genvalg af revisorer Per Christensen og Jan Andersen.
Der var genvalg af revisorsuppleant Mona Larsen.
Valgene var med akklamation.
Ad6: Eventuelt.
Her blev drøftet følgende:
 Området i og omkring de gamle tennisbaner, hvor paddeltennis bl.a. kunne være en
mulighed – der henvises til projekt Forhal, som har mange spændende nye aktiviteter med i
planerne for netop dette område.
 Mere proaktivt samarbejde med Lokalrådet om fremtiden skal have høj prioritet.
 Familiekoncept i SIF bør være en mulighed i fremtiden - bestyrelsen skal ud at kigge
løsninger i andre sportsklubber, hvor dette allerede foregår.
 Mange fonde har netop i disse Coronatider penge til idrætslivet, men der er mange ansøgere,
så bestyrelsen skal være meget opmærksomme derpå / være hurtig ude med ansøgninger.
Sluttelig blev bestyrelsen rost for sit arbejde og ikke mindst håndteringen under den vanskelige og
lange Coronatid.
Alle punkter på dagsordenen var nu udtømte og generalforsamlingen var formelt slut.
Der blev orienteret om det efterfølgende og spændende indlæg fra Lokalrådet og projekt Forhal ved
Anders Rousing.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.
Spentrup, den 02.07.21.
Dan Steffensen
Dirigent
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Ann Holmgrûn
Formand

