SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB
FODBOLDAFDELINGEN

Referat af generalforsamling 2020 i Fodboldafdelingen
Tirsdag, den 15. juni 2021, kl. 19.00

Pkt.

Emne:

Referat:

1.

Valg af dirigent:

Michael Staun blev foreslået og valgt som dirigent.
Michael Staun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til
annonce i Viborg Stifts Folkeblad, hvori det blev annonceret, at når generalforsamlingen
kunne afholdes, så ville det blive oplyst på Facebook samt notits i Liseborg News.

Deltagere:

2.

Formandens beretning:

:

Steen Mikkelsen

Formand

Michael Staun

Næstformand - (referent)

Søren Christensen

Bestyrelsesmedlem

Poul Lauge

Bestyrelsesmedlem

Lars Sørensen

Afdelingsleder Veteran

Jan Hørup

Afdelingsleder Superveteran

Jens Lauritsen

Kampfordeler

2020 har været et helt anderledes fodbold år end tidligere på grund af COVID19 med mange
restriktioner og begrænsninger til træning og kamp.
11. marts 2020 blev Danmark lukket ned og det samme gjorde fodbold for et kortere
periode. I maj fik vi lov igen at træne og spille på nedsat kraft. Vi kom igen 2020 og både
sportsligt og økonomisk blev det et godt år for SIK.
Vi er en klub med rigtig mange medlemmer og aktiviteter hen over året og jeg fornemmer at
der en god stemning og et godt fællesskab i klubben – også på tværs af afdelingerne på
trods af COVID19 og begrænsninger også på det sociale område.

Økonomi:
Igen i år har der været godt styr på økonomien og med et stort overskud – både fra driften i
klubben, offentligt tilskud, som er med til at sikre driften fremover. Vi har fastholdt
medlemsniveau og sponsorerne har ligeledes fortsat bakket klubben op.
Det betyder jo fortsat at vi kan gøre de ting vi finder rimelige og nødvendige i forhold til
udvikling af klubben.
Stor ros til vores forretningsfører Anette for at få tallene til at se god ud.

Sportslig - Senior:
4 hold i senior og 3 hold i Old Boys, veteran. Det vidner om god bredde og med god støtte
de seneste år fra U19 så har vi haft en periode med mange nye unge spillere til senior som
fylder godt på alle hold. Presset på at OB skal levere spillere er aftaget, så det har været en
rigtig god udvikling.
Førsteholdet i serie 1 efter flere forsøg og andetholdet i serie 3 og 3. holdet i serie 4 – ja det
bedste resultat i flere år og stor ros til hele afdelingen for et godt sammenhold og god styring
fra trænerteamet.
Der er også kommet meget nyt blod i Old Boys – dejligt at se den positive udvikling med
mange nye spillere som gør at, afdelingen fortsat kan have 3 hold, modsat mange andre
klubber, der må lukke den del.
Tænker at vores kunstgræs for dem er vigtig for at holde spillerne i gang hele året.

Sportslig - Ungdom:
Vores største aktiv i klubben – uden den del ingen klub. Mange gode resultater og hele
linjen og med rigtig god opbakning fra alle forældre, som er med til at skabe den klub vi
gerne vil have. Resultaterne er ikke altid det vigtigste – jo det er sjov og godt at vinde en
fodboldkamp, det er en del af spillet, men lige så vigtigt er sammenhold og fællesskab, hvor
der er plads til alle. Og at alle føler sig som en del af fællesskabet.
Når vi snakker ungdom – ja så kommer vi jo ikke uden om alle vores trænere og ledere, som
dag ud og dag ind trækker i træningstøjet og tager sig af alle spillerne året rundt.
Dog ser vi tendenser på at vi kan blive udfordret på årgangene omkring efterskoleperioden.
Herudover har mange unge jo været en del væk fra fodbolden og har måske tillagt sig andre
vaner. Det er især omkring breddeholdene vi ser den udvikling. Vi får se hvordan 2021
udvikler sig og det er helt klart et indsatsområde fremover for at bevare spillerne i de
årgange.
Vores trænere og ledere er rygraden i klubben – så stor tak for jeres indsats i SIK.

Aktiviteter:
Dem har vi mange af i SIK – bare ikke i 2020.
De fleste spillere tager på ture i løbet af året – ud over at der spilles turneringskampe og får
mange gode oplevelser den vej rundt – bare ikke i 2020.
Vi afholder Fodbold festivalen hvert år fra U 10-12 – men 2020 var lukket ned.
Den store afslutningsfest i okt./nov. med 750 deltagere er også et eksempel på de kræfter,
vi har i SIK og med mange glade spillere, forældre mv. gør det den aften til noget speciel.
2020 aflyst men vi håber at det kan lade sig gøre i 2021.
Nytårløbet er afholdt på en lidt anden måde for at fastholde den aktivitet og der var igen
rigtig god respons på den måde vi var nødt til at klare den dag på.

Liseborganlægget:
Det har gennem et stykke tid været kendt at brugerne på Liseborg incl. SIK overtager
anlægget pr. 1.1.2020. Nyt navn på anlægget er i 2020 blevet Viborg Syd.
Ny tider og ny energi kommer ind omkring driften af anlægget sammen med
Finderuphøjhallen.
Planer om byggeri af hal 2, ny tennishal og nyt indgangsparti er de første opgaver der skal
løses.
Set med vores øjne er det tiltrængt samtidig med at vi skal have løftet standarden ude på
anlægget. Vi trænger til at komme rundt i alle kroge. Herudover står nyt vaskerum højt på
listen.
Vær alle med til at bakke op om de nye folk der overtager scenen og tilbyd jeres hjælp når I
bliver spurgt.
E – Sport:
Bestyrelsen har valgt at støtte dette initiativ med en del penge, da ny computere mv. koster
for at starte den del op.
Med bærende kræfter fra fodbold er det blevet en realitet i feb. 2020.
Spændende at følge med i hvordan det går, da det jo er en SPORT som er i rivende
udvikling, men bliver over 1 år forsinket på grund af COVID19.
Nogle mener ikke at det er sport, men vores tilgang er at mange af vores unge spillere gerne
vil have den del med udover det rigtige fodboldspil.
Bestyrelsesarbejdet:
Vi kommer ikke uden om at der skal nyt blod ind. Opgaverne ligger på for få skuldre hvilket
det har gjort gennem mange år. Det skal ændres i 2021.
Opgaven er dog ikke let at få folk ind, men et krav for at sikre udviklingen fremover.

TAK til….
Spillere, ledere, trænere og forældre i SIK
Lotterispilfolkene – primært Jenny og John
SIKs venner som årligt bidrager med pæne beløb til vores klub.
Vores mange sponsorer og samarbejdspartner, klubber, som gør at vi kan have det niveau
vi har.
Casper i cafeteriet med mange gode initiativer og der er kommet nyt liv i den del. Dog
stopper han efter 1.9.2021 på grund af dårlig drift. Spændende at se hvad der så skal ske.
Vores forretningsfører Anette Staun for at have styr på pengene/ regnskabet.
Vores kampfordeler Jens Lauritsen for en rigtig stabil indsats.
Vores revisorer Henning Sørensen og Per Tandrup for at reviderer alle vores tal.
Bestyrelsesmedlemmerne Søren, Poul og ikke mindst Michael for en solid indsats gennem
hele året, hvor vi sikrer at klubben kører – stort set uden problemer.
Håber ikke at nogen er glemt….

SIK er en klub for alle og det skal den altid være uanset om man er mange timer på
Liseborg eller man kommer for det sociale.
Vi har byens bedste fodboldklub. Det kan vi alle være stolte af.

Formand Steen Mikkelsen
--------------------------

Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Hvad skal der ske med de ældste årgange i ungdom?

Svaret på spørgsmålet var:
JA – det er en kæmpe udfordring med det store frafald – så der skal arbejdes på
at fastholde dem der efter ferien bliver U-15 drenge for at de kan holde fast indtil
de bliver senior.

Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Er der tænkt tanker om hvad man gør med det store frafald af trænere når
spillerne starter i FKV ved overgangen til U-13?

Svaret på spørgsmålet var:
Ja – det er et element i det nye Børneudviklingsprojekt som bliver søsat efter
ferien.
Der skal der arbejdes på at styrke bemandingerne i afdelingerne, således der
ikke tømmes en hal afdeling for ledere.

Beretningen for 2020 blev herefter godkendt.

3.

Regnskab til godkendelse:

Steen Mikkelsen kunne fremlægge et regnskab med følgende opdeling:
Fodboldafdelingen

+ kr. 675.000,00

Afskrivning af kunstbane

- kr. 150.000,00

Hensættelse til renovering af Leofield

- kr. 100.000,00

Hensættelse til indkøb af 3-mandsmål

- kr. 150.000,00

Hensættelse til renovering af kunstbane

- kr. 200.000,00

Samlet overskud på i alt

+ kr. 75.000,00

Overskud Lotterispil

+ kr. 161.000,00

Samlet overskud i Fodboldafdelingen

+ kr. 236.000,00

Egenkapitalen er nu på kr. 1.470.000,00
Omsætningen ligger på omkring kr. 1.500.000,00

I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet blev der orienteret om hvordan tingene har
været gennem året og hvilke konti der ikke har været særlig hårdt belastet og dermed
resulteret i det flotte resultat.
--------------------------

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet for 2020 blev herefter godkendt.

4.

Kontingent / Budget til godkendelse: Der blev ikke fremlagt ønsker om kontingentstigning for sæsonen 2021.

Budget for 2021 blev herefter fremlagt.

Budgettet udviste indtægter for kr. 1.320.000,00 og udgifter for samme beløb.
Der budgetteres ikke med overskud hverken i Fodbold eller Lotterispil.
--------------------------

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Budget for 2021 blev herefter godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Steen Mikkelsen var på valg, men ønskede ikke genvalgt.

Der var ikke yderligere forslag til valg.

Bestyrelsen fik mandat til at supplerer sig selv hvis der kan findes personer som ønsker at
gå ind i arbejdet.

Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
Michael Staun, Søren Christensen og Poul Lauge

7.

Eventuelt:
Fodboldafdelingen havde indstillet følgende personer til at modtage hædersbevisninger fra SIK Hovedbestyrelse.
Poul Lauge og Søren Christensen fik overrakt SIK’s Sølvnål for mere end 10 års frivilligt arbejde samt en lille erkendtlighed.

Lars Sørensen og Jan Hørup fik overrakt SIK’s Guldnål for rigtig lang og trofast

Fodboldbestyrelsen havde ansøgt DBU Jylland om en Hædersbevisning til Steen Mikkelsen, og den fik han overrakt af
Formanden for Region 2’s bestyrelse Johnny Krog.

Som tak for lang og tro tjeneste blev Steen Mikkelsen udnævnt som Fodboldafdelingens første Æresmedlem.
Udover udnævnelsen fulgte der en havefigur + et Viborg gavekort.
Det var med stor beklagelse, at bestyrelsen tidligere på året blev orienteret om Steens beslutning
- men som han sagde så var der noget med metaltræthed og så ville han hellere stoppe inden det knækkede
Der er ingen tvivl om at Steen vil blive savnet og skaber et hul af opgaver som skal løses.
Tilbage i bestyrelsen sidder vi nu Poul Lauge, Søren Christensen og undertegnede.

Herefter lukkede formanden generalforsamlingen og takkede for god ro og orden af alle de fremmødte ☺

Michael Staun
Næstformand

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2020.

Steen Mikkelsen

Michael Staun

Søren Christensen

Poul Lauge

