Referat fra SIF generalforsamling den 6. marts 2022
Deltagere fra bestyrelsen: Ann, Kristina, Rikke, Jørgen, Leif, Lars, Ivan
Afbud: Ingen
Ad1: Valg af dirigent

Dan Vad Steffensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad2: Bestyrelsens beretning - Ann
Bestyrelsens beretning blev fremlagt.
Fokus var på følgende emner:













2021 startede med Corona nedlukning. Tak til kreative frivillige der holdt gang
i udendørs træning.
Generalforsamling udskudt til august.
Håndbold er i krise, så meget flot at Dame senior rykkede op i serie 1.
Det traditionsrige cykelløb med Sparekassen Kronjylland som vært blev
afviklet på trods af dårligt vejr.
Så lykkedes det endelig med stor succes at få afviklet arrangementet med
Tørfisk, en fest i Forhallens tegn.
Trods nedlukning af sportslige aktiviteter har bestyrelsen holdt mange møder
for at tale forhal.
2021 sluttede så igen af med Corona nedlukning.
Corona har gjort indhug i de frivillige kræfter så der mangler både
trænere/instruktører og især frivillige til administrative Teams.
Der arbejdes på ”Frivilligkontrakter” så vi får sat ord på samarbejdet.
(Forventningsafstemning omkring indsats og godtgørelse)
Humøret i foreningen har været udfordret de sidste par år hvilket har givet lidt
muren i krogene. Lad os italesætte det positive og håbe at 2022 bliver et godt
år.
2021 var ikke et fantastisk idrætssår men med sammenhold og fællesskab
kommer vi stærkt igen.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad3: Kassererens beretning - Kristina

Årsrapport for 2021 blev præsenteret og kommenteret.
Diverse kommentarer:


Trænerudgifter ligger i hovedafdelingen på grund af den nye gavepolitik hvor
alle får det samme.







Hensættelser ligger i hovedafdelingen.
Siden 2019 er der mistet 293 medlemmer som følge af Covid-19.
180 ud af 360 fitnessmedlemmer forsvandt.
Lige nu har SIF ca. 900 medlemmer.
Sponsorer holder godt ved.

Årsrapport/regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Ad4: Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Ann Holmgrün, Kristina Møller, Ivan Kondrup og Jørgen Lajer.
(Jørgen Lajer ønskede ikke genvalg).
Ann Holmgrün, Kristina Møller og Ivan Kondrup blev genvalgt.
Som ny i bestyrelselsen blev valgt Noah Böhme Rasmussen.

Ad6: Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev valgt Flemming Christensen (genvalg) og Magnus Mølbæk.

Ad7: Valg af revisorer

Per Christensen og Jan Andersen blev genvalgt.

Ad8: Eventuelt.
a) Der blev udtrykt frygt for at håndboldafdelingen ville lukke.
Svar: Kristina gav udtryk for at hun på sigt ville ud af håndboldudvalget og
sagde at der var tale om et opråb om at der er et stort behov for at nye
kræfter træder til for at gøre en indsats på banen og i håndboldudvalget. Serie
1 spillerne kommer udefra og kan være svære at trække ind i det frivillige
arbejde.

b) Forslag om at der bør laves et udvalg der skulle arbejde med nye
aktiviteter.
Svar: Ann oplyste at der i det nye år bliver fokuseret på idræt og udvikling og
ikke kun Corona. Der kom et forslag om at inddrage de 14-16-årige og deres
forældre for at høre deres ønsker.

c) Selvejende institution og Spentrup Idræts- og Kulturhus
Anders Rousing oplyste at driften af hallerne overtages af den selvejende
institution den 1. august.
Der afholdes stiftende generalforsamling den 29. marts. Her skal der vælges
en bestyrelse med 7 personer.
Lars Meier gav stor ros til dem som arbejder med at skabe Spentrup Idrætsog Kulturhus som med de mange nye faciliteter bliver fantastisk for byen.
Alle der er med i projektet yder en kæmpe indsats og Randers Kommune er
meget positive overfor projektet. Spentrup bliver en fremtidig Center by.

d) Der blev spurgt om sponsorer er for nedadgående
Svar: Leif oplyste at var indledt et samarbejde mellem SIF og Projekt Forhal
om sponsorstøtte fremadrettet for at finde en fælles måde at gøre det på.
Emnet bliver taget op på et møde den 16. marts.

e) Kursus i brug af hjertestarter.
Lars oplyste at alle vil blive tilbudt kursus i brug af hjertestarter hvor man vil
lære at lave hjerte/lunge redning. Der bliver holdt en række kurser med op til
15 på hvert hold.

Der blev sluttet af med en sandwich til alle deltagere i generalforsamlingen.

Referent: Ivan Kondrup

