DAGSORDEN
1.Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkommende forslag
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Ann Holmgrün, Kristina Møller, Ivan Kondrup og Jørgen Lajer.
6.Valg af 2 suppleanter
7.Valg af Revisor
8. Eventuelt

SPENTRUP IF

BESTYRELSENS
BERETNING
2021

ÅRET DER GIK 1
Corona nedlukning

• Året startede med
nedlukning af al
indendørs aktivitet.
Heldigvis har vi
nogle kreative
frivillige i
foreningen, så der
kom godt gang i
udendørs træning.
Det sætter
bestyrelsen stor
pris på. Tak for det.

Generalforsamling
for 2020 i august

• Endelig måtte vi
samles og kunne
afvikle
generalforsamling.

Håndbold: Dame
senior rykkede op i
serie 1

• Selvom håndbold er
en sport i krise, så
er det en flot
sportslig udvikling.

Cykelløb med
Sparekassen

• Traditionen tro fik
vi afholdt cykelløb
med Sparekassen
som vært, en
tradition vi i
bestyrelsen sætter
pris på.

ÅRET DER GIK - 2
Tørfisk/forhallen

Forhallen

• Endnu en succesfuld gang en
fest i forhallens tegn, og vi
var glade for endelig at
kunne synge med på V.L.T.J.

• Selvom året i
idrætsforeningen var stille
på de sportslige aktiviteter,
var der ikke stille i arbejdet
med forhallen.Vi har haft et
brugt mange
bestyrelsemøder på at tale
forhal, og vi har haft en
fantastisk samarbejde med
medlemmerne af projektet.
Bestyrelsen er bla. indstillet
på at sælge vores aktiver til
den nye selvejende
institution.

Corona nedlukning
• Tja, så skete det igen. Årets
juleafslutninger måtte i de
fleste tilfælde desværre
aflyses.

FRIVILLIGE ER
I HØJ KURS

Corona har måske naturligt, gjort et indhug i vores
frivillige kræfter.Vi mangler både trænere/instruktører og
især frivillige i de administrative teams.

Vi har arbejdet med ”Frivilligkontrakter” – det betyder
at vi får ord på vores samarbejde, og hvordan man som
træner/leder godtgøres for sin indsats.

FORENINGENS HUMØRBAROMETER
De sidste par år har tæret på rummeligheden i foreningen.Vi har desværre oplevet nogle
muk i krogene over tingenes tilstand.

Lad os italesætte det positive, og det vi kan gøre noget ved.

2022 bliver et godt år!

VI ER IKKE SLÅET UD
2021 var ikke et fantastisk idrætsforeningsår, men det slår os ikke ud. Med sammenhold og
fællesskab

KOMMER VI STÆRKT
IGEN

