
Referat af ordinær generalforsamling I SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING 
 
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 
 
 
 
Deltagere: 24 
 
Bue Kjems bød velkommen til generalforsamlingen og indledte med at bede forsamlingen rejse sig 
for at mindes Niels Borch, der var afgået ved døden i det forgangne år.  
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog valg af Ole Larsen, hvilket forsamlingen tiltrådte. Ole takkede for valget og 
konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i 
henhold til foreningens vedtægter. Herefter gav han ordet til Bue. 

 
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.  

 
Vi starter med nogle af de væsentligste sportsbegivenheder i de 4 afdelinger. 
 
Badminton 
 
Aktivitetsniveauet i badmintonafdelingen var også̊ i 2018 højt. Antallet af ungdomsmedlemmer er 
fortsat inde i en positiv udvikling, og ”SIF ”-bussen henter glade badmintonbørn på alle hverdage.  
Vores dygtige ungdomstrænere skaber et træningsmiljø, hvor der er plads til både udvikling og 
sjov på alle niveauer, og det er vigtigt for at fastholde børn, nu hvor der er mange konkurrerende 
tilbud. 
 
Der er rekord mange turneringsaktive spillere – både på hold og individuelt, og der er mange unge 
skovsere på alle niveauer, der markerer sig med flotte resultater. På junior eliteniveau er vi nu med 
helt fremme blandt de bedste klubber i landet med mange landsholdsspillere. DM-medaljer og 
topplaceringer weekend efter weekend. 
 
Medlemsfremgangen i ungdom betyder også̊, at vi begynder at være pressede på haltider. I første 
omgang arbejder badminton på at optimere udnyttelsen af hal tiden, og på længere sigt skal vi se 
på alternative løsninger, det vil jeg komme ind på senere. 
 
På senior elite niveau er aktivitetsniveauet også̊ højt med en stigende mængde træningstilbud og 
velbesøgte træninger. Ligaholdet sikrede sig i 2018 guldet for andet år i træk, og desværre ved vi 
allerede nu, at det ikke gentager sig i 2019, da holdet tabte kvartfinalen. Men så har vi til gengæld 
fået en danmarksmester idet Claudia Paredes vandt damedouble. De øvrige seniorhold er placeret i 
2. og 3. division, danmarksserien samt københavnsserien, og selvom det ikke hører til det 



forgangne år, er det værd at nævne, at både 2. og 3. divisionsholdet har mulighed for oprykning.  
Senior elite er så småt på vej til et generationsskifte med mange nye unge og lovende spillere. Men 
det er også vigtigt for foreningen at fastholde de erfarende holdspillere. 
 
Der har i en årrække været lidt vigende interesse for at leje baner, og den tendens er fortsat i 2018. 
Til gengæld er der startet en ny motionist/veteran træning om onsdagen, som er blevet en stor 
succes med fyldt hal. 
 
Badmintonafdelingen oplever fortsat en stor opbakning fra sponsorer, hvilket er en nødvendighed 
for at kunne efterleve ambitionerne om at tilbyde muligheder og udvikling til alle afdelingens 
medlemmer. Den anden del er de frivillige kræfter, der yder en stor og uvurderlig indsats.  
 
Fodbold 
 
Ligesom 2017 har 2018 været et godt sportsligt år. 
 
1. Holdet blev i 2. Division og kom i oprykningsslutspillet. Flot klaret. Efter sommerferien fik vi 
ny træner og trods det, at vi efter trænerskiftet mistede en del spillere, har holdet klaret sig fint, - 
nu må vi så se, hvordan foråret går. 2. Holdet ligger fortsat i serie 1 efter en fantastisk slutspurt. 
Resten af senior har stor fremgang og trives godt i foreningen. Veteran er tilbage i den bedste 
række i landet og er stadig med i pokalturneringen.  
 
Generelt går det rigtig godt i den ældre afdeling i fodbold. Noget tyder på, at vi får valuta for de 
mange års udvikling af planen fra 2012, der blev lavet for at styrke både bredden og eliten hos 
seniorerne. 
 
Resultaterne i ungdomsafdelingen er svære at bedømme, da de små spiller uden resultater og 
stilling, men vi klarer os generelt fint på alle niveauer. I de rækker, hvor der er resultater og 
stilling, har vi gode resultater. 
 
Der arbejdes fortsat hårdt på at få en sammenhæng gennem aldersgrupperne, fra de små starter og 
op til U/19, hvor vi, som det er tidstypisk i alle sportsgrene, mærker, at det er svært at fastholde 
interessen, men efter Lars Weis er blevet ansat, er der lavet en god plan, og vi regner allerede med 
at høste frugterne af denne plan i 2019. Vi regner også med at få en væsentlig fremgang i antallet 
af ungdoms medlemmer i 2019.  
 
 
Skytter 
Alle i skytteafdelingen vil nok ikke mindes året 2018 som afdelingens bedste år. Det meste af året, 
har der været håndværkere på banerne, særlig på 25 meter banerne, og der resterer stadig 
tilretninger og udbedringsarbejder efter 1. års gennemgangen. Det har været en utrolig besværlig 
byggesag at komme igennem med de mange involverede parter, myndighedspersoner og den 
komplicerede finansiering.  

 



Men til trods for den langvarige bygge proces kan jeg nævne:  

At David Krobæk Grainger blev danmarksmester på "Sekundskydning - Grov revolver". 
David vandt også̊ Hanebjerg pistolterræn stævnet i klassen "Grov-Fri".  

At Jacob A Jensen vandt 15m pistol for juniorklassen på standardpistol ved Københavns 
Mesterskabet 2018  

At Einar Jart vandt på fri-pistol.  
Riffelskytterne deltager på 15 m. baner i turneringen lige fra ungdom til oldboys og pistol-
skytterne er aktive i diverse konkurrencer så som terræn-skydninger og tjenestepistol. 

 
Derudover har senior i S.I.F. skudt luftriffel hver onsdag formiddag. 
 
 
Tennis 
2018 har, ligesom året før, været et godt tennis år, med masser af træning, aktiviteter, og sociale 
arrangementer for alle aldersgrupper på og udenfor banen.  

Som eksempel kan jeg nævne, at der ca. en fredag om måneden er åben bane for alle seniorer, hvor 
der spilles i tidsrummet kl. 20-22, og derefter samles man og drikker en øl i SIFFEN. 
Ved de mange forskellige turneringer rundt om i landet for de yngste, som kaldes orange- og 
grønne performance spillere, har vi stor succes. Der er ikke en weekend uden turneringssejre til 
den ene eller den anden unge U10’er. Det er fantastisk at se vores forening som én af de førende i 
landets U10 rækker, og målet er selvsagt at fastholde spillernes udvikling gennem de mange junior 
år, der ligger foran dem. Dette afspejledes også ved sommerens Sjællandsmesterskaber, hvor to 
U10 SIF drenge, mødte hinanden i finalen. Vi fik da også bronze og sølvmedaljer ved indendørs 
Sjællandsmesterskaberne i januar, både i vores U10 og U12 rækker. 
Vores bedste U12 pige, Carla Valentin Jensen, er ved årsskiftet rykket op som nr. 3 på den danske 
rangliste. Carla har arbejdet hårdt for at komme dertil og det har allerede kastet den første tur med 
landsholdet af sig. 
Der har som de andre år været afholdt junior camps i 2 sommeruger, hvor 180 børn deltog. 
 
Både 1. herre og dameholdet spiller i 1. division udendørs. Indendørs spiller herreholdet i 1. 
division men har det svært, dameholdet spiller i 2. division men ligger til gengæld pt. i toppen af 2. 
division. 
  
Tennisveteranerne med Christian Skjoldborg i spidsen spiller og fester fortsat, og hver tirsdag 
formiddag, sommer og vinter, spilles der med kaffe-ostemad hygge bagefter, og derudover 
deltager de i diverse kampe med nabo klubber. 
  
Der bliver afholdt masser af træning for både de unge og de lidt gamle, altid tilpasset alle aldre og 
niveauer. Der har været fuldt booket på motionist-træning hele året hvor i alt 390 motionister har 
fået træning. 



Der har været stor tilgang, og der er en god bredde i medlemsskaren, men nu overvejes det at 
lukke for medlemstilgang, bl.a. grundet banekapaciteten. Det komme jeg også ind på senere. 
 
For alle 4 afdelingers vedkommende gælder det naturligvis også i år, at de mange flotte resultater 
ikke er kommet af sig selv. Jeg vil derfor også i år sige tak til de mange frivillige forældre, trænere 
og ledere i alle afdelingerne, som hver eneste dag i hele sæsonen gør et kæmpe arbejde for 
foreningen og vores medlemmer, og som derved også er med til at inspirere andre. 
 
 
Så lidt om fællesskabet 
 
I beretningsåret har foreningen fået foretaget flere anlægs- og bygningsmæssige ændringer. 
 
Kort før sommerferien var renoveringen af begge vore skydebaner endelig færdige og kunne 
sikkerhedsgodkendes af politiet. Men træerne vokser ikke ind i himmelen, der har været, og er 
fortsat små ting, der skal rettes til. Hver gang vi har fået lavet en større til- og ombygning, er der 
tilretninger, der skal laves for at få alt til at fungere tilfredsstillende. En af de ting der manglede i 
skydebanerenoveringen, men som vi har fået etableret i årets løb, var et toilet nede hos skytterne, 
så de ikke skulle gå to etager op for at forrette deres nødtoft, og en håndvask inde i forrummet til 
skydebanerne, så skytterne kan vaske hænderne fri for krudtslam. 
 
Vi har fået forlænget vore græs fodboldbane, således at banen mod syd nu overholder de mål, den 
skal ifølge DBU, så nu skal vi ikke på Gentofte Stadion, men kan spille vore hjemmekampe her i 
foreningen. Det har som sagt krævet baneforlængelse, men også både stærk- og svagstrøms 
installationer, spillerbokse og hegn om banen. Vi har måttet opsætte listebeklædning på 
tennishallens gavl mod fodboldbanerne, fordi pladerne på gavlen knækkede, når bolden ramte - 
ikke så overraskende for os, vi nævnte det allerede under byggeriet af hallen men fik forvisning 
om, at de godt kunne holde. 
 
På tennisanlægget har vi forlænget opholdsarealet på bane 5, og vi har nedstøbt to meget store 
parasoller, der kan skærme for både sol og regn. Vi har omlagt bane 2 og 6 således, at alle 6 baner 
er blevet omlagt indenfor de seneste år. Vi har også anlagt automatisk vandingsanlæg på 
tennisbanerne, hvilket vil frigøre lidt tid til bane pleje, så fremover forventer vi, at kunne levere 
toptunede tennisbaner. 
 
Den lille terrasse over hovedindgangen har i flere år drillet med utætheder. Nu har kommunen 
renoveret den, så vi forhåbentlig fremover ikke får dryp i hovedet, når vi går ind i foreningen. 
 
Vi har også måttet lave en anden større renovering. Gulvet i køkkenet er blevet omlagt med 
klinker, så det er nemmere at holde, og så det kan opfylde fødevarestyrelsens krav. 
 
Der er heldigvis stor aktivitet i vores forening, men det har længe betydet pres på vores ene 
mødelokale. Vi har derfor nu indrettet mødelokale i det lille rum med den buede væg ud imod 
forrummet ved Exnersvej indgangen. 



 
Den lille butik ved hovedindgangen er også blevet ombygget, lokalet er blevet dobbelt så stort og 
vores medarbejder, der tager sig af fodboldadministrationen, har fået et skrivebord derind, så 
medarbejderen kan passe butikken i kontortiden. 
 
Det var nogle af de ting vi har nået, så er der de projekter, vi ikke har fået gennemført, men som vi 
arbejder videre på i år. 
 

1. Vi har overvejet, om der kan være en bedre mulighed for bilkørende forældre til at kunne 
sætte børn af samt hente børn. Det ville f.eks. være en stor lettelse, hvis man kan køre ind 
sætte sit barn af eller hente barn og køre videre, som i en rundkørsel. Dette vil imidlertid 
kræve nedlæggelse af parkeringspladser, og dem er der i forvejen ikke mange af. Så vi vil 
appellere til, at man sætter børn af og på ude på Exnersvej. 
 

2. Vi har et stort behov for flere træningsbaner, og da vi ikke kan udvide matriklen, er vi nødt 
til at finde løsninger indenfor matriklens og lokalplanens rammer. Bestyrelsen har derfor 
igangsat et projekt, der skal skaffe flere tennis- og badmintonbaner, dette kan ske ved at 
nedrive multihallen og forlænge den eksisterende tennishal hen til badmintonhallen. 
 
Kommunen er positive, og vi har den 6.3. haft møde med genboerne på Exnersvej om 
ideen. Beboerne klappede ikke i hænderne, men udtrykte forståelse for vores behov, og 
mødet endte med, at vejen er banet for et godt samarbejde, hvor der tages hensyn til at 
projektet skal indeholde en pæn beplantning mellem hallen og vejen. Efterfølgende har to 
beboere desværre skiftet mening og vil protestere, men vi vil fortsætte projektet. 
 

3. Vi har søgt kommunen om omlægning af vores to græs fodboldbaner, men kommunen 
stoppede bevillinger til kunstbaner i 2018, og indtil der foreligger en undersøgelse af 
kunstbanernes påvirkning af miljøet, sker der ikke mere. 
 

4. Det har betydet, at vi vil prøve at få løst behovet for vintertræningsareal til fodbold ved at 
søge klubrumspuljen om midler til lys og aftagelig kunstbelægning på tennisbane 5 og 6. 
Det vil give to små træningsbaner om vinteren til fodbold og om sommeren en mulighed 
for at tennisspillerne kan spille længere om aftenen. 

 
Som jeg sagde sidste år, udkommer der ikke mere et fysisk blad, der beskriver, hvad der er sket i 
foreningen, til gengæld har der været løbende artikler på vores hjemmeside året igennem. Disse 
artikler lægges ved årets afslutning ind under vores historiske del og bevares på den måde for 
eftertiden.  
 
Det er vigtigere end nogensinde, at få indsamlet, hvad der sker i foreningen, for selv om 
begivenheder har været omtalt elektronisk, forsvinder de, hvis de ikke er indlagt i det historiske 
arkiv. Og der er heldigvis i årets løb arbejdet videre med det historiske materiale, hvor særlig Peter 
Dalkiær har været meget flittig. 
 
Hvis I ikke har været inde på hjemmesidens historie så prøv, der er masser af underholdende 
historier og billeder, og der er også filmklip, bl.a. med indvielsen af vores første tennisbaner, - 



daværende formand Magne Kjems byder Kronprins Frederik velkommen. Derudover kan I se 
golden sæt, da vi vandt badminton DM i 2017, og der kommer løbende mere materiale ind på 
siden. 
 
Og så vil jeg sige, at hvis der er nogen, og det håber jeg inderligt, der er, der er interesseret i dette 
arbejde eller har noget historisk materiale, er I mere end velkommen til at kontakte kontoret, Peter 
Dalkiær eller mig. Arbejdsmængden bestemmer man selv. 
 
Bestyrelsen havde i oktober vore årlige møder med alle afdelingsudvalgene, hvor vi drøftede 
aktuelle emner og gennemgik afdelingernes økonomi, så fællesbidragene kunne fastlægges. 
 
Årets fælles juletræsfest 15. december for alle juniorerne fik i 18 igen økonomisk hjælp af SIFs 
Venner. Lisbet og Lars styrede begivenhederne og arrangementet blev gennemført dels i 
restauranten og dels i gymnastiksalen samt med besøg hos julemanden i bestyrelseslokalet og alt 
forløb særdeles vellykket. 
 
Jeg kan også fortælle: 
 
At vi har deltaget i en revision af folkeoplysningspolitikken. 
 
At vi har haft møder med Gentofte Kommune om, hvorledes vi bedre kan opfylde deres politik 
”Bevæg dig for Livet”. Hvilket vil være ensbetydende med, at vi skal optimere brugen af vores 
arealer, som f.eks. ved at udbygge tennishallen. 
 
At vi har planlagt det skift af forretningsfører, vi er i gang med.  
 
At vi har gennemført en undersøgelse af, hvorledes andre foreninger gennemfører tennisbane-
istandsættelse, samt hvad resultat det giver. Og jeg skal hilse og sige, at vores baner godt tåler 
sammenligning - de er gode. 

 
At vi har brugt en del tid på at sikre, at vi overholder den nye person data lovgivning. 
 
At vi har revideret foreningens ordensreglement, som derefter er blevet hængt op, men det har I 
nok alle sammen opdaget, - ikke? 

 
At vi har fået ny næstformand i form af Lars Balling. 
 
Jeg vil slutte beretningen med også i år, at takke jer alle sammen for et år med gode oplevelser, 
god sport, godt kammeratskab og hyggeligt samvær. 
 
Og rette en særlig tak: 
 
- til alle vore sponsere især hovedsponsorerne Skjern Bank og SIFgruppen. 
 
- til SIF's venner der har ydet støtte til ungdommen. 
 



- til Ole Larsen der har skrevet artikler til hjemmesiden om livets gang i foreningen. 
 

- til bestyrelsen for Senior i SIF, der så fint har tilrettelagt det sociale samvær, underholdning og 
motion for vore seniorer hver onsdag. 

 
- til mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde, forståelse for hinandens problemer, 
aktiviteter og fællesskabsfølelsen. 
 
- til alle i afdelingsudvalgene, der har haft det store arbejde med at tilrettelægge og afvikle alle de 
sportslige aktiviteter. 
 
- til Henning Clausen for hans arbejde med vores hjemmeside. 
 
- til Jakob Tolsøe og hans personale for altid fin service og dejlig mad i restaurationen, som er et 
utroligt vigtigt centrum for foreningen, hvor vi kan mærke fællesskabet, ses på tværs af afdelinger 
og hygge os sammen. 
 
Og til sidst, skal der naturligvis også i år lyde en tak til vort dygtige personale for deres store 
arbejdsindsats, engagement, venlige service, tålmodighed og gode humør. Det bliver jo sidste 
generalforsamling Henrik er med til som forretningsfører, men jeg vil vente med at sige farvel til 
Henrik - vi holder en afskedsreception for Henrik i uge 19, hvor jeg håber, der er mange, der vil 
komme og sige farvel til Henrik.  
 
Dette var beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.  
 
Og så har jeg traditionen tro fornøjelsen af at overrække jubilæumsnåle. 
 
Der er 13 der skal have 25 års nåle: Mik Kristensen, Lene Werdelin, Svend Schultze, Mogens Prahl, 
Christian Kruse-Larsen, Ulla Schjøring-Thyssen, Charlotte Håkonsson, Michael Demant, Jens Jørgen Madsen, 
Ivar Skytt, Thomas Baaner, Jan Thing og Flemming Hansen  
 
Og 2 - 50 års nåle: Niels Melbye og Bente Keil 
 
Og 1 - 60 års nål: Helle Strømann 
 
Og 0 - 70 års nål: 
 
Og en 75 års nål: Robert Kruse 
 
SIF’s Venner har i år valgt ikke at udnævne Årets Siffer 
 
 
 
 
 



3) Godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget. 
 
Det har været et ok sportsligt år for SIF - har I lige hørt vores formand berette. Og det har det også 
været, når vi kigger på økonomien. Badminton og tennis udkommer begge med fine resultater, 
mens fodbold, skydning og Fællesskabet alle er gået i minus. 
 
Samlet set går koncernen Skovshoved Idrætsforening dog i plus. Resultatet finder I ved at slå op 
på side 8. Her ser I det samlede overskud på 156.000 kr. I kan også fornemme, at SIF ikke er 
nogen bolchebutik. Vi har samlede indtægter på 12,4 mio. kr., hvoraf knapt halvdelen kommer fra 
vores egne lommer i form af kontingenter, en god fjerdedel klarer vores sponsorer, 20% spytter 
kommunen i kassen og de sidste 10% skaffer vi selv via spinning, fitness og udlejning af vores 
fine anlæg og lokaler 
 
Som omtalt er 3 af SIFs 5 enheder (Badminton, fodbold, skydning, tennis og Fællesskabet) gået i 
minus. Fodbold skal på den ene side holde balancen økonomisk ved at spille i 2. division med 
væsentlige større udgifter og indtægter, men det ser nu ud til, at fodbold løser denne opgave 
tilfredsstillende. Problemet er mere en medlemstilbagegang blandt ungdommen. I 2015 var vi 568 
juniormedlemmer, i 2018 er vi 387 juniormedlemmer i fodbold. Omvendt er der en pæn fremgang 
blandt seniormedlemmer i samme periode. Jeg er vidende om, at fodbold bl.a. via en ændret 
organisatorisk struktur er i offensiven for at vende denne tilbagegang. Skytternes minus tager sit 
afsæt i den store ombygning, der hen over efteråret og vinteren har fundet sted i kælderetagen. Det 
betød, at skyttemedlemmerne ikke kunne dyrke deres sport i adskillige måneder. Derfor er de kun 
blevet opkrævet med halvdelen af deres sædvanlige kontingent, og det forklarer deres minus. 
Endeligt har Fællesskabets underskud sin baggrund i et par store ombygningsprojekter. Der er dels 
opført et helt nyt toilet nede i skydekælderen, dels har restaurantens køkken fået et helt nyt gulv. 
Det har kostet spidsen af en jetjager og forklarer helt underskuddet på 275.000 kr. I kan finde 
detaljerne om de 5 enheder i regnskabets specifikationer i side 18-22. 
 
På side 9 og 10 har vi foreningens aktiver og passiver. Bemærk på side 9 vores likvide status med 
3.4 mio. i cool cash. Det svarer til 75% af foreningens samlede aktiver – det er ret tilfredsstillende. 
Nå - som Bue fortæller, så skal SIF hoste op med en stor egenfinansiering af ombygningen i 
skyttekælderen i omegnen af ½-1 mio. kr. Jeg kan ikke komme tallet nærmere, fordi kommunen 
endnu ikke har opgjort byggeregnskabet. Det samlede byggeri beløber sig til 5 mio. kr., det svarer 
til 35.000 kr. pr. hvert af de 142 skyttemedlemmer. De bør være tilfredse. 
 
På side 10 finder vi øverst SIFs formue i form af en egenkapital på godt 2 mio. kr. Hvis I herfra 
hopper hen til side 16 og kigger øverst på siden, finder I en opstilling over, hvordan foreningens 
samlede overskud fordeler sig på de 5 enheder. I ser også, hvordan SIFs samlede egenkapital på 
godt 2 mio. kr. er fordelt. Det er gode tal at læse og viser en god konsolideringsgrad, om end 
fodbold skal til at stramme bardunerne. 
 
Allerbagerst finder I en medlemsopgørelse - også herlig læsning. 85 flere medlemmer end sidste 
år, og nu er vi 2143 aktive medlemmer. Det er det højeste antal i de sidste 5 år. 
 



I har også fået et budget 2019 udleveret. Her er tale om en konservativ budgetlægning. 
Problemerne i fodbold er stadigt en udfordring, og skytterne skal se at få gang i en 
medlemsfremgang. Det forsøger de bl.a. ved at løse ved at afsætte penge til en ungdomstræner.  
 
Ellers triller tingene tilfredsstillende. Kontoret i form af Henrik, Lena og Lars, og afdelings-
kassererne i de 3 store afdelinger Bent Strøm, Jakob Kvist og Ole Svendsen leverer alle en solid 
administrativ støtte, og blandt badmintonbørn stiller vi med Gitte Aalborg, som stille og roligt 
hjælper nye medlemmer og deres forældre på plads med tilmelding og betaling.  
 
Tak til jer alle. 
 
Karsten Møller spurgte til IT omkostningernes størrelse. Hertil kunne Claus svare, at vores 
serverkapacitet er forøget ligesom Internettet og TV installationer er opgraderet.  
 
Herefter blev regnskabet godkendt.  
 

4) Behandling af indkomne forslag. 
 
Der er ikke indkommet nogle forslag 
 

5) Meddelelse om, hvilke medlemmer de respektive afdelinger har valgt til bestyrelsen.  
 
Badminton: Henrik Parkhøj 
Fodbold: Jacob Grandahl 
Skytter: Einar Jart 
Tennis: Janne Rützou 
 

6) Valg af formand (Bue Kjems villig til genvalg) 
 
Bue valgt  
 

7) Valg af næstformand (Lars Balling opstiller) 
 
Lars valgt 
 

8) Valg af kasserer (Claus Buhl ikke på valg) 
 

9) Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær villig til genvalg) 
 

Lisbet valgt 
 

10) Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse. 
 
P.V. Larsen samt Cliff Bechmann valgt som revisorer og Emil Menke valgt som suppleant 
 

11) Eventuelt 



Helle Strømann forespurgte, om SIF-Bussen kunne hente tennisbørn sammen med 
badmintonbørnene. Hertil svarede Bue, at SIF-gruppen, som er sponsor for bussen, oprindelig har 
stillet den til rådighed for badminton. Den er dog slidt og kan næsten ikke mere, og hvis vi får en 
ny, er det sponsorens ønske, at den bruges til alle sportsgrene.   
 
Karsten Møller foreslog, at man sammen med opslag om generalforsamling også hængte 
vedtægterne op, således at medlemmerne kan se fristen for indsendelse af forslag. Det blev taget til 
efterretning.  
 
Janne Munk roste Senior i SIF for de gode onsdage og arrangementer og udtrykte ønske om, at det 
vil fortsætte.  
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
Afslutningsvis takkede Bue dirigenten for et veludført arbejde.  
 
Generalforsamlingen sluttede med et SIF hurra. 
 
Som referent:    Som dirigent: 
 
 
Lisbet Elkjær     Ole Larsen 
 


