
SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB 
FODBOLDAFDELINGEN 

 

Referat af generalforsamling 2021 i Fodboldafdelingen 

 
Tirsdag, den 15. marts 2022, 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, på Facebook samt notits i Liseborg News. 
 
 
  Deltagere:   :   
 
  Michael Staun Formand - (referent) 

  Poul Lauge Næstformand 

  Søren Christensen Bestyrelsesmedlem 

 

  Steen Mikkelsen Æresmedlem 

  Kent Pedersen Veteranafdelingen 

  Anne Lauge Forælder 

  Christina Mikkelsen Bold & Leg 

 
 
2. Formandens beretning: 2021 har igen været et anderledes fodbold år end, tidligere på grund af COVID19 med  
  de restriktioner og begrænsninger som det har medført til træning og kampe. 

 
Som det var tilfældet i 2020 – så er vi kommet igennem 2021 - både sportsligt og økonomisk 
på en tilfredsstillende måde for SIK. 
 
Der er rigtig mange medlemmer i klubben med en masse 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’s hærgen - 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 
medlemsniveauet, selvom vi ikke har medlemmer i de ældste ungdomsrækker og 
sponsorerne bakker fortsat godt op om klubben. 
 
Det betyder også, at vi har mulighed for at lave større investeringer med udskiftning af mål 
og en istandsættelse af Leofield Road står højt på ønskelisten. 
 
Der skal lyde en stor ros til vores forretningsfører Anette for at få alle tallene til at hænge 
sammen. 
 
 
Sportslig - Senior: 
 
Der er i øjeblikket 4 hold i seniorafdelingen og 3 hold i den ”gamle” afdeling med Old Boys, 
veteran og Superveteran. 
Det vidner om en god bredde og der er et godt samarbejde mellem afdelingerne for at få 
tingene til at gå op omkring alle hold når der ska l spilles kampe. 
 
Førsteholdet måtte desværre efter en meget tæt kvalifikationskamp mod Ringkøbing lide 
den tort, at de skal starte foråret i serie 2 
 
Andetholdet er fortsat i serie 3 og 3. holdet i serie 4 – og så er 4. holdet i serie 5 
- stor ros til hele teamet omkring seniorafdelingen for et godt sammenhold. 
 
I den ”gamle” afdeling tror jeg ikke det er resultaterne der betyder så meget som 3. halvleg 
der trækker i medlemmerne. 



 
Sportslig - Ungdom:  
 
Klubbens drivkraft er Ungdomsafdelingen som desværre er uden medlemmer i de ældste 
afdelinger i øjeblikket - og det er noget som vi prøver at se på hvordan vi sikre ikke 
fortsætter som et indsatsområde i samarbejde med lederne i afdelingerne. 
 
Der leveres mange gode resultater over 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 – selvom der altid er dejligt at vinde – men udviklingen 
af spillerne skal være i højsædet. 
Samtidig er det også vigtigt, at der er et godt sammenhold og fællesskab med en masse 
aktiviteter så alle kan føler sig som en del af fællesskabet. 
 
Klubben satte i 2021 et nyt projekt i søen med et Børneudviklingsprojekt som starter helt 
nede i de yngste afdelinger op til U-12 hvor der skal følges et nyt koncept for hvordan man 
træner og udvikler sig både som spiller og leder – et projekt vi har stor tiltro til bliver rigtig 
godt. 
 
I Ungdomsafdelingerne har vi jo en masse utrættelige trænere og ledere, som dag ud og 
dag ind trækker i træningstøjet og tager sig af alle spillerne året rundt uanset hvordan vejret 
er – STOR ros til dem for deres store arbejde i SIK. 
 
 
Aktiviteter: 
 
Dem har vi desværre ikke kunne lave så mange f i 2021 – men noget kunne vi lave. 
 
De fleste afdelinger plejer at tager på ture i løbet af året men det kunne de ikke i 2021. 
 
Fodboldfestivalen måtte desværre også aflyses igen i 2021. 
 
Mikroputweekenden fik vi heldigvis også mulighed for at afvikle, og det er stort for de 
årgange som skal overnatte på Liseborg uden far og mor og med en masse aktiviteter. 
 
Den store afslutningsfest i oktober kunne vi heldigvis også afvikle da der var en pause i 
nedlukningerne på det tidspunkt og med over 750 deltagere fik både spillere og forældre en 
god oplevelse. 
 
Nytårløbet blev også afholdt i en COVID 19 version – altså uden servering – men med 
fastholdelse af aktiviteten på en anderledes måde er vi med til at fastholde traditionen som 
en rigtig god afslutning på året, og der er masser af opbakning til løbet. 
 
 
Liseborganlægget – Viborg Syd: 
 
Som de fleste har kunnet følge med i så skred det fremad med byggeriet af HAL 2 og 
tennishallen – som dog desværre ikke blev færdige til tiden, hvilket gav en masse ændringer 
af træning og stævner. 
 
Nu venter vi så bare på at den sidste del med nyt indgangsparti og flere omklædningsrum 
samt motionslokale på 1. sal bliver færdig her hen i foråret 2022. 
 
Når alt dette er færdig – så er der stadig en masse der skal kigges på rundt i krogene og 
modernisering af omklædningsrum, nyt vaskeri m.v. samt opgradering af Leofield Road står 
som det næste der skal kigges på. 
 
Vi håber at rigtig mange vil bakke op når noget af det arbejde skal i gang, da vi nok skal 
forvente, at det kræver frivillige kræfter. 
 
 
E – Sport: 
 
Det har ikke været den store succes, for da det hele var klar til at skulle sættes i gang, kom 
COVID 19 og ødelagde alle planer. 
 
Alt var indkøbt og klar til at der skulle sættes gang i en stor kampagne for at skaffe 
medlemmer – men det gik i vasken. 
 
Bestyrelsen har valgt at støtte op om projektet, og der skal nu sættes flere ressourcer ind på 
at få det skubbet ordentlig i gang. 
 
Måske der skal laves en seniorafdeling? 
 



 
Bestyrelsesarbejdet: 
 
Vi kommer ikke uden om at der skal nyt blod til i bestyrelsen, da Steen jo efterlod et stort 
hul, da han stoppede i 2021. 
 
Der arbejdes på opgaven, men vi må også tilstå, at det ikke er nogen nem opgave  
- men hvis ikke der kommer nye kræfter ind – så stopper udviklingen og det vil være rigtig 
træls for klubbens fremtid. 
 
 
TAK til…. 
 
Der er rigtig mange som skal have en STOR TAK for at vi i det hele taget har vores klub og 
nu skal man jo passe på ikke at glemme nogen – men jeg prøver. 
 
STOR TAK til spillere, ledere, trænere og forældre i SIK 
 
STOR TAK til Lotterispilfolkene – Steen, Jenny og John som dog ikke har været så aktive i 
2021 – men det lysner nu. 
 
STOR TAK til SIK’s venner som årligt bidrager med et pænt beløb til SIK. 
 
STOR TAK til alle vores mange trofaste sponsorer, samarbejdspartner og klubber, som gør 
at vi kan have det aktivitetsniveau vi har. 
 
STOR TAK for samarbejdet med Britt og Keld i Café Syd for den service vi nyder godt af. 
 
STOR TAK til vores forretningsfører Anette Staun for at have styr på alle tallene. 
 
STOR TAK til vores kampfordeler Jens Lauritsen for en rigtig stabil indsats. 
 
STOR TAK til vores revisorer Henning Sørensen og Per Tandrup for at reviderer alle vores 
tal i hele klubben. 
 
STOR TAK til mine Bestyrelseskollegaer Søren og Poul for en solid indsats gennem hele 
året for at sikrer at klubben kører i det rigtige gear – uden de store problemer. 
 
STOR TAK til den afgåede formand Steen Mikkelsen for han utrættelige indsat i mere end 
30 år som har været til gavn for klubben SIK. 
 
 
- og så håber jeg ikke at der er nogen som 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 skal arbejde på at vi stadig skal være byens bedste fodboldklub  
– en klub vi kan være stolte af at være en del af. 
 
 
 

  Formand Michael Staun 
 
  -------------------------- 
 
 
  Der var ingen bemærkninger til beretningen. 
 
 
  Beretningen for 2021 blev herefter godkendt. 
 



 
3. Regnskab til godkendelse: Søren Christensen kunne fremlægge et regnskab med følgende opdeling: 
 
   Fodboldafdelingen  + kr. 600.000,00 

   Afskrivning af kunstbane   - kr. 100.000,00 

   Hensættelse til renovering af Leofield  - kr. 200.000,00 

   Hensættelse til indkøb af 8-mandsmål  - kr. 100.000,00 

   Hensættelse til indkøb af beklædning  - kr. 100.000,00 

   Hensættelse til renovering af kunstbane  - kr.   50.000,00 

       
 
   Samlet overskud på i alt   + kr.   50.000,00 

   Overskud Lotterispil  + kr.            0,00 

   Samlet overskud i Fodboldafdelingen + kr.   50.000,00 
 
 
  Egenkapitalen er nu på kr. 1.520.000,00 
 
 
  Omsætningen ligger på omkring kr. 1.400.000,00 
 
 
 
  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 følgende spørgsmål til regnskabet: 
 
  Steen Mikkelsen spurgte ind til om der fortsat skal hensættes til istandsættelse af 

kunstbanen, da det på den lange bane ville blive en udfordring for Team Viborg. 
 
  I dag hensætter SIK kr. 100.000 og Team Viborg kr. 50.000 om året til en udskiftning af 

græstæppet på et tidspunkt. 
 
 
  Svaret på spørgsmålet var: 
 
  Der var ingen som kunne svare på spørgsmålet, da vi ikke kan huske hvad aftalen med 

Viborg Kommune gik ud på. 
 
  Sagen undersøges hos Viborg Idrætsråd. 
 
 
  Der var følgende spørgsmål til regnskabet: 
 
  Anne Lauge spurgte ind til hvad diverse udgifter i lotterispil var. 
 
 
  Svaret på spørgsmålet var: 
 
  Svaret er, at det er julegaver til hjælperne, runde fødselsdage og juleafslutning. 
 
 
  Regnskabet for 2021 blev herefter godkendt. 
 
 
4. Kontingent / Budget til godkendelse: Der blev ikke fremlagt ønsker om kontingentstigning for sæsonen 2022. 
 
  Budget for 2022 blev herefter fremlagt. 
 
  Budgettet udviste indtægter for kr. 1.285.000,00 og udgifter for samme beløb. 
 
  Der budgetteres ikke med overskud hverken i Fodbold eller Lotterispil. 
 
 
  Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
 
 
  Budget for 2022 blev herefter godkendt. 
 



 
5. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Christensen var på valg, og blev genvalgt for en ny 2-årig periode. 
 
  Poul Lauge var på valg, og blev genvalgt for en ny 2-årig periode. 
 
  Michael Staun var på valg, og blev genvalgt for en ny 2-årig periode. 
 
  Der var ikke yderligere forslag til valg. 
 
 
  Bestyrelsen har i den seneste tid haft møde med 3 interesserede personer som kunne være  
  interesseret i at gå ind i bestyrelsesarbejdet, men godt lige ville se hvad det er for noget. 
 
  Det drejer sig om Christina Mikkelsen, Line Jacobsen og Maja Christensen. 
 
  Det er aftalt, at de indtil næste generalforsamling deltager så meget som tiden tillader det i  
  bestyrelsesarbejdet og vil blandt andet indgå i planlægningen og afviklingen af flere af de  
  aktiviteter vi er involveret i så som Ungdomsafslutningsfesten, Nytårsløbet og Nytårstafflen. 
 
 
  Bestyrelsen fik derudover 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: 
 
  Steen Mikkelsen foreslog, at SIK og Team Viborg fremover laver en kåring af årets  
  Ungdomsleder i begge klubber som så skal hædres ved den store Ungdomsafslutningsfest 
 
  ------------------------------------- 
 
  Bestyrelsen orienterede om at de i øjeblikket er i gang med at finde ud af hvordan ”Leofield 

Road” kan blive istandsat. 
 
  Der arbejdes både med et nyt Ishus, en mindre tribune og nye udskiftningsbokse og så 

skal en ny måltavle opstilles et andet sted end den nuværende er placeret. 
 
  ------------------------------------- 
 
  Den samlede fodboldbestyrelsen havde ansøgt DBU Jylland om DBU’s guldnål til  
  Steen Mikkelsen for hans mere end 30 års utrættelige arbejde i bestyrelsen, og den fik han 

overrakt af Bestyrelsesmedlem i DBU Jylland Jørgen Rasmussen. 
 
 
  Nogen i fodboldbestyrelsen havde ansøgt DBU Jylland om DBU’s hædersbevisning til  
  Michael Staun for hans arbejde i klubben i mere end 35 år, og den fik han også overrakt af 

Bestyrelsesmedlem i DBU Jylland Jørgen Rasmussen. 
 
  ------------------------------------- 
 
  Herefter lukkede formanden generalforsamlingen og takkede for god ro og orden af alle de 

fremmødte       

 
 
 
 Michael Staun 

 Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 


