
 
 
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIF 
 

 
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 – deltagere: 19 
 
 

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 i det forløbne år. 
 
Vi starter som sædvanlig med nogle af de væsentligste sportsbegivenheder i de 4 afdelinger. 
 
Badmintonafdelingen  
 
Aktivitetsniveauet i badmintonafdelingen var også i 2019 højt. 
 
Antallet af ungdomsmedlemmer er fortsat inde i en positiv udvikling, og særligt i de yngre årgange 
er tilgangen mærkbar. Når man besøger badmintonhallen om eftermiddagen, oplever man en 
summen af aktivitet med glade og ivrige børn i fulde omdrejninger – og mange er klædt i de 
klubtrøjerne, som alle ungdomsmedlemmer fået forærende. 
 
Netop glæden er et vigtigt parameter i et træningsmiljø, hvor vi ønsker at give alle børnene 
muligheder for at udvikle sig. Det gode miljø medvirker også til en stigende interesse for at deltage 
i sociale arrangementer, der knytter børnene endnu tættere både til hinanden og til SIF. 
 
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. Vore dygtige trænere og 
frivillige forældre yder en stor indsats, for at få det hele til at gå op i en højere enhed – tak for det. 
 
På senior elite niveau er aktivitetsniveauet også højt med mange træningstilbud og velbesøgte 
træninger. Spillertruppen består af en god blanding af rutinerede og unge spillere samt tidligere, 
nuværende og kommende stjerner og det, vi kalder ”elite-motionister”. 
 
I 2019 blev det ikke til medaljer til ligaholdet, og det ved vi allerede nu, at det heller ikke bliver i 
2020, da holdet blev nummer 5. 
De øvrige elitehold er placeret i 1 division, 2 division og danmarksserien, og alle 3 hold er med i 
toppen af rækkerne. SIF Badminton er på seniorniveau så stærk, at vi er toneangivende i dansk 
badminton. 
 



Der er desværre en vigende interesse for at leje baner, og den tendens er fortsat i 2019, jeg håber 
den tendens vil vende, da jeg mener, det er vigtigt for foreningslivet og SIF ånden, at vi har en fast 
skare af motionister. Men til gengæld er den relativt nye motionist/veteran træning om onsdagen 
en stor succes med fyldt hal. 
 
Badmintonafdelingen oplever fortsat en stor opbakning fra sponsorer, hvilket også er en 
nødvendighed for at kunne efterleve ambitionerne om at tilbyde muligheder og udvikling til alle 
afdelingens medlemmer. Den anden nødvendige del er de frivillige kræfter, der yder en stor og 
uvurderlig indsats. 
 
Fodboldafdelingen 
 
Sportsligt har det været et godt år, selvom vores førstehold har haft det svært.  
Men vi blev i 2. division, det holdt hårdt, og vi skulle helt hen til de sidste sekunder oppe i 
Hillerød, før vi var sikre på at blive i 2. division.  
 
Der skal der lyde en stor tak til træner Peter Gustavsen, for en flot indsats.  
Peter stoppede imidlertid efter kampen i Hillerød på grund af manglende tid.  
Claus Larsen overtog holdet men havde meget kort tid til at samle holdet til den nye sæson. Og det 
betyder også, at vi hænger lidt efter de andre hold i 2. division, men vi tror på projektet og håber 
på, at vi endnu engang kan overleve 2. division.  
  
Efter et år i serie 2 rykkede 2. Senior igen op i serie 1. så stort tillykke til holdet, som stort set 
består af egen avl, det bliver spændende at følge dem.  
 
3. Senior klarede sig også flot og placerede sig midt i serie 3. 
 
Vores 4. senior, som bestod af nogle unge drenge, rykkede op fra serie 3 til serie 2, men da 
oprykning var en realitet, meddelte de foreningen, at holdet trak sig og flyttede til HIK. Hvilket vi 
naturligvis er kede af. 
 
Vores ungdomshold klarer sig også bedre og bedre, vores U19 hold vandt Mesterrækken og for 
første gang i lang tid, havde vi et U13 hold som spillede Liga 2, hvor man bliver målt mod de 
allerbedste hold på Sjælland. Og her formåede holdet at placere sig på en 3. plads. 
  
De øvrige resultater i ungdomsafdelingen er svære at bedømme, da de små spiller uden resultater 
og stilling, men vi klarer os generelt fint på alle niveauer, så alt i alt blæser der positive vinde i 
fodboldafdelingen. 
 
 
 
Skytteafdelingen 
Skytteafdelingen har ligesom i 2018 haft svære vilkår i 2019. Ventilations problemer på 25 meter 
banerne har hæmmet mulighederne for, at skytterne har kunnet afholde ordentlig skyde træning. 



Men nu er banerne kommet i orden, og skytterne har valgt et nyt skytteudvalg som har fordelt de 
mange opgaverne imellem sig. Der er nemlig mange administrative opgaver for et skytteudvalg, - 
ud over tilrettelægningen af de sportslige begivenheder, - alene alle de sikkerhedsmæssige 
procedurer med myndighederne, som ikke må varetages af kontoret, men som skal udføres af 
skytteudvalgsformanden. 

Det er forklaringen på, at det ikke er skytteudvalgets nye formand Kenneth Holt Nielsen der 
repræsenterer skytterne i bestyrelsen, men Steen Fürstnow, som sidder her i panelet, velkommen 
Steen. 

Men til trods for byggeproblemerne kan jeg nævne: 

At der blev afholdt Københavnsmesterskab i Fri-pistol og 15 m standard pistol på SIF’s baner d. 
23/24. februar. 

I disciplinen 15 m standard pistol blev Amanda Michelle Smedegaard ny Københavnsmester hos 
juniorerne og SIF’s hold fik en 3. plads. 

SIF’s terrænskydningshold deltog i terrænskydninger i Hanebjerg og Tubæk, dog uden at det 
resulterede i topplaceringer. 

Oldboys riffelskytterne deltog i dansk Skytteunions Danmarksturnering, 15 m Riffel (samlet 
resultat på 8372 point) 
 
Tennisafdelingen 
2019 har ligesom året før været et godt tennis år, med masser af træning, aktiviteter, og sociale 
arrangementer for alle aldersgrupper på og uden for banen.  

SIFs yngste spillere klarer sig fortsat fantastisk godt, både til skumstævner samt tuneringer, hvor 
der spilles med enten orange eller grøn bold.  

Der er ikke en weekend uden turneringssejre til SIF hos de yngste. Særligt har vi en stærk gruppe 
af U10, som har gennemgået en stor spilleteknisk udvikling. 

Vi har havde rekordmange børn, i alt 59, tilmeldt til Sjællandsmesterskaberne i år, og de fine 
placeringer udeblev da heller ikke, de vandt 3 Guldmedaljer, 5 Sølvmedaljer og 5 Bronzemedaljer 
ganske imponerende. 

Det er fantastisk at se, at SIF stadig er én af de førende foreninger i landets U10 række, med 13 
børn.  

Senior herrer og damer er fortsat i 2. division udendørs, Alexander Schou Knuthsen havde en 
formidabel sæson og vandt 8 ud af 8 spillede kampe. Senior damerne sluttede sæsonen med at 
ligge som en flot nummer 3 i deres pulje. Indendørs forblev både herre og damer i 2. division. 

Og ikke at forglemme så̊ blev vi, og det vil sige Lulu Lückow og Kamilla Pitt, Sjællandsmestre i 
DD +40  

Herudover er det vel også̊ værd at nævne, at motionisterne har en del sociale arrangementer så̊ som 
fredagsbar, juletennis og lignende, og der er altid stort fremmøde.  



Der ud over afholder tennisafdelingen udenlands camps både for juniorer og seniorer.  

Sidste år sagde jeg, at tennisafdelingen overvejede at lukke for medlemstilgang, bl.a. grundet 
banekapaciteten. Og det skete så i beretningsåret. 

Det er kreperligt, at man overalt i samfundet opfordrer til, at både unge og gamle skal motioner, og 
så må vi lukke for tilgang på grund af vor banekapacitet. 
 
Fællesskabet 
 
I over 20 år har der stort set ikke været ændringer i foreningens personale situation, men det blev 
der i beretningsåret, hvor både vor forretningsfører Henrik Baaner og vor regnskabsmedarbejde 
Lena Danborg valgte at gå på pension. Og selvom det ”kun” drejer sig om to personer, er det en 
voldsom ændring i og med, det er de to, der passer al det administrative arbejde. 
 
Når der sådan sker større ændringer, er det naturligt at gå den organisatoriske del af 
administrationen igennem, og overveje om det nu er tid til at ændre på strukturen. Det kommer jeg 
tilbage til. 
 
Vi startede i februar, med at ansætte Lars Weis som forretningsfører og derefter Marion Sehested 
som regnskabsmedarbejder i september. Efter at Lars og Marion er kommet på plads, er det mit 
indtryk, at de begge er faldet godt til, således at vi kan se frem til et samarbejde mange år frem i 
tiden. 
 
Vi har sørget for, at alle kan se mere til Lars og Marion, vi har nemlig lavet et stort glasparti ind til 
kontoret. Det betyder at gangen til kontoret er blevet mere lys, og det signalere også åbenhed, i 
forhold til medlemmerne.  
 
Men som jeg sagde for lidt siden, har vi vurderet om krav og udvikling har medført, at der er 
behov for ændringer i administrationen. 
Og det mener vi, at der er. Vi har brug for en medlemskoordinator, som vi er i gang med at 
ansætte, og personen starter den 1. april. Medlemskoordinatoren vil få sin arbejdsplads på kontoret 
sammen med Lars og Marion, men vil en del af tiden nok opholde sig mange andre steder. 
Medlemskoordinatorens vigtigteste opgaver bliver ikke så mærkeligt at have kontakt med 
medlemmerne. Det kan være den direkte kontakt til nye medlemmer eller med afhentning af 
juniorer på skolerne, på banerne og i hallerne til registrering af ungdomsmedlemmernes træning. 
 
Og vi arbejde også med planer om en ny hjemmeside og nye info skærme, her kommer 
medlemskoordinatoren også til at spille en vigtig rolle, både i forbindelse med tilblivelsen, og når 
den er etableret. 
 
Medlemskoordinatoren vil også få kontakten til alle juniorerne, med de mange forskellige trænings 
tilbud, hvilket vil lette især badminton og tennis, samt betyde at medlemmerne umiddelbart kan 
komme af med budskaber, ved denne direkte kontakt. 
 
Der er heldigvis stor aktivitet i vores forening, jeg vil tro, det er den største nogensinde.  



Vi har et stort behov for flere træningsbaner, og da vi ikke kan udvide matriklen, er vi nødt til at 
finde løsninger inden for matriklens og lokalplanens rammer. Bestyrelsen har derfor igangsat et 
projekt, der skal skaffe flere tennis og badmintonbaner. 
Jeg kan i den forbindelse fortælle, at vor hovedsponsor Skjern Bank´s filialdirektør Malene Hjort 
på et tidspunkt havde chefen for Skjern Bank på en rundtur i foreningen, så han kunne se, hvad 
sponsorpengene går til. Og ifølge Malene, har direktøren ikke fået kæben op endnu, efter at han så 
hvor mange børn, der på en gang blev trænet henholdsvis i badminton, fodbold og tennis. Det er 
ikke det niveau, man opererer med i Skjern.  
Projektet går ud på, at den eksisterende multi-hal, som ligger mellem den nye tennishal og 
badmintonhallen, rives ned og erstattes af en ny væsentlig større multi-hal, bygget som en 
forlængelse af den nye tennishal hen mod badmintonhallen. Det vil blive en klar forbedring både 
hvad angår areal og kvalitet. 
 
Kommunen er positiv, og vi havde den 6.3.19 et møde med genboerne på Exnersvej om ideen. 
Beboerne klappede ikke i hænderne, men udtrykte forståelse for vores behov, 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.  
 
Vi er endnu ikke gået i gang med at skaffe finansiering, da vi først vil sikre os kommunens 
tilladelse til at bygge, men vi har, synes vi, realistiske forventninger til fonde og en delvis 
selvfinansiering via kreditforeningslån. Så jeg har en forventning om, at der meget hurtigt kommer 
udvikling i sagen. Det betyder ikke at hallen står klar efter sommerferien, den vil i bedste fald 
kunne opføres i løbet af sommeren 2021 
 
Vi har igen søgt kommunen om omlægning af vores to græs fodboldbaner, men nu er det ikke som 
sidste år, en undersøgelse af kunstbanernes påvirkning af miljøet, der stopper projektet men 
derimod økonomien. Kommunens anlægsbudget er i 2020 så godt som nul, og om der bliver et 
anlægsbudget i 2021, efter kommunen har udlignet med Kalumborg og diverse andre, vides ikke. 
 
Vi har søgt klubrumspuljen om midler til lys på tennisbane 5 og 6 men desværre fået afslag. Men 
vi har søgt igen. Hvis vi kan få lys på de to tennisbaner og en kunststofbelægning i 
vintermånederne, vil det give os to små træningsbaner om vinteren til fodbold og om sommeren en 
mulighed for, at tennisspillerne kan spille længere om aftenen. 
 
Jeg kan ikke dy mig for at reklamere for vor historiske hjemmeside. Hvis I ikke har været inde på 
den, så prøv, der er masser af underholdene historier og billeder, og der er også filmklip, og der 
kommer løbende mere materiale ind på siden. 
 
Bestyrelsen havde i oktober vort årlige møde med alle afdelingsudvalgene, hvor vi drøftede 
aktuelle emner og gennemgik afdelingernes økonomi, så bestyrelsen i oktober kunne fastlægge 
afdelingernes rådighedsbeløb. 
 
Vi holdt den nu årlige tradition med juletræsfest den 15. december og vi har fået en ny tradition i 
form af en fastelavnsfest for børnene, hvor der slås katten af tønden kåre kattekonger og 
dronninger samt spises fastelavnsboller. I 2019 var det den 3.3. og i år var det den 23.2. Ved disse 



lejligheder mødes børnene på tværs af afdelingerne og nye venskaber knyttes. Alt sammen styret 
af Lars, Lisbet og Tom. 
 
Så vil jeg 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 tilrettelægt 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, tror 
jeg, vi er enige om, er et utroligt vigtigt centrum for foreningen, hvor vi kan mærke fællesskabet 
og hygge os sammen. 
 
Og til sidst, naturligvis også i år en tak til vort personale for jeres store arbejdsindsats, 
engagement, venlige service, tålmodighed og gode humør. 
 
Dette var beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.  
Og så har jeg traditionen tro fornøjelsen af at overrække jubilæumsnåle. 
 
 
 
 
Der er 12 der skal have 25 års nåle: 
Christian Kerff, Rene Rafn Hansen, Lene Veith Schroeder, Torben Veith Schroeder,  
Allan Henriques, Birgitte Baht, Anne Rasmussen, Gøril Boberg-Ans,  
Hans Henrik Ustvedt, Peter Olesen, Elisabeth Hamilton samt Anni Højmark Jensen  
 
Og 11 - 50 års nåle: 
Flemming Hansen fodbold, Ib Kaj Kjellmann,Hans Henrik Høy, Lise Trock-Jansen,  



Steen Folke Madsen, Allan Mehl Hansen, Henrik Lustrup, Ulrik Mauritzen,  
Jan Trinderup, Anne Mette Groos samt Finn Hetland  
 
Og 2 - 60 års nåle: 
Gert Mikkelsen og Hans Henrik Vissing Olsen  
 
Og 2 - 70 års nåle: 
Klaus Kaagaard og Jørgen Thyrring  
 
Vi har en tradition for, ikke at uddele mange æresbevisninger, for ikke at komme til at devaluere 
betydningen. Derfor er det en store fornøjelse at kunne uddele to sølvnåle i år. For at kunne få en 
sølvnål skal man:  
 
På fortjenstfuld måde have repræsenteret foreningen ved opnåelse af væsentlige sportslige 
resultater, eller gennem en årrække have taget særligt aktivt del i foreningens virksomhed. 
 
En af dem er Anders Troels Munk han startede i SIF Badminton i 2008 da hans søn Mouritz 
startede som 7 årig på begynderhold.  
Anders blev hurtigt en del af det frivillige arbejde, og han har siden 2009 været medarrangør af 
den traditionsrige Ikast-tur for ungdommen. 
  
Siden 2010 har han været holdleder for ungdomshold, og i 2011 blev han medlem af badmintons 
ungdomsudvalg.  
Og i sæsonen 2014/15 trådte han ind i badmintonudvalget med ansvar for ungdom. 
 
Alle der har fulgt med i badmintonafdelingens ungdom har ikke kunnet undgå at se hvilken stor og 
positiv udvikling afdelingen har gennemgået hvorfor det er fuldt fortjent at en ildsjæl som Anders 
får foreningens sølvnål. 
 
--------- 
 
Den anden der ligeså fortjent skal have en sølvnål er Jan Lauritzen. 
Jan har en meget stor ære i de flotte resultater hos juniorerne i fodbold. 
 
Jan er træner og koordinator for vores u6-u13 hold og er den person som får tingene til at hænge 
sammen i de yngste årgange.  
Han er en mand som alle kan lide og hans passion for fodbold og arbejdet med de unge drenge er 
helt utrolig. 
 
Og det er efterhånden mange års utrætteligt arbejde hvor Jan´s menneskelige forståelse, hans store 
empati, evne til at skabe sammenhold og foreningsånd samt hans evner som fodboldtræner har 
givet mange unge drenge en god start i SIF. 
 
Han er en ildsjæl som man må se op til, en af dem vi ikke kan får for mange af. 
 
Begge modtog sølvnålen med tak og forsamlingens klapsalver.  



 
Formandens beretning taget til efterretning uden bemærkninger.  
 
Herefter gav Bue ordet til formanden for SIFs Venner Simon Melbye, der takkede for ordet: 
 
Som formand for SIFs Venner er det altid en glæde at møde op på generalforsamlingen for at 
uddele Årets Siffer.  
 
Prisen, som er en fejring af foreningslivet i generel forstand og samtidig en anerkendelse af en helt 
særlig personlighed eller et hold, der løfter SIF og foreningslivet til nye årlige højder. At være en 
del af billedvæggen ude på gangen er et testamente og bevis på, hvor vigtig Årets Siffer er for 
Skovshoved Idrætsforening.  
 
Årets Siffer 2019 er et foreningsmenneske uden megen sammenligning. Personen er et menneske, 
der oser af frivillighed og hertil hårdt arbejde. Årets Siffer har været en del af SIF i en håndfuld 
årtier, og SIF ville absolut ikke være den samme foreningen uden denne mand.  
 
I 2019 gennemgik SIF en stor transformation, da man sagde farvel til en forretningsfører med et 
unikt indblik i foreningen. Med nye tider og ændrede kvalifikationer krævede året et ekstra stort 
stykke arbejde fra dette Årets Sifffer. Han brugte mange frivillige timer på at sætte nyt personale 
ind i økonomien og lige så mange timer på at håndtere bogholderiet, hvor ingen andre var i stand 
til det. Endelig har Årets Siffer været hovedperson i transformationen af Restaurant Siffen, da 
denne overgik til foreningen i sommeren 2019 med alt, hvad det indebærer.  
 
Claus Buhl er unik, og SIF er stedet, hvor han har valgt at bruge unikt mange timer. Claus har 
modtaget samtlige æresbevisninger, der er at modtage i SIF og modtog selv Årets Siffer tilbage i 
1978.  
 
Unikke personer kræver unikke beslutninger. Claus Buhl vil være den første modtager af Årets 
Siffer to gange over mere end 40 år.  
 
SIFs Venner var aldrig i tvivl. 
 
Kære Claus. Kom herop og modtag en lammer samt dette års ære som Årets Siffer 2019.  
 
Hjertelig tillykke! 
 
En stolt og rørt Claus modtog pokalen og forsamlingens applaus.  
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget. 
 
 
Året 2019 har været et økonomisk ok år for SIF. Badminton og tennis udkommer igen/igen begge 
med fine resultater, skydning er også i plus, mens fodbold og Fællesskabet begge er gået i minus. 
 



Samlet set går koncernen Skovshoved Idrætsforening i plus. Resultatet finder I ved at slå op på 
side 8. Her ser I det samlede overskud på knapt 300.000 kr. Det er også på denne side, at I kan 
fornemme, at SIF ikke er nogen bolchebutik. Vi har samlede indtægter på knapt 12 mio kr., hvoraf 
halvdelen kommer fra vores egne lommer i form af kontingenter, godt 20% klarer vores sponsorer, 
andre 20% spytter kommunen i kassen og de sidste penge skaffer vi selv via spinning, fitness og 
udlejning af vores fine anlæg og lokaler 
 
I kan finde detaljerne om alle SIFs 5 enheder (badminton, fodbold, skydning, tennis og 
Fællesskabet) på side 18-22. 
 
Som omtalt er fodbold og Fællesskabet gået i minus. Fodbold skal passe på de økonomiske 
udfordringer ved at spille i 2. division med væsentlige større udgifter og indtægter. og fodbolds 
problem forøges af en medlemstilbagegang i afdelingen. I 2015 var vi 754 fodboldmedlemmer, i 
2019 er vi knapt 600 medlemmer. Underskuddet i fodbold er på knapt 50.000 kr., og det er til at 
overskue, men problemet er mere, at afdelingens egenkapital nu er gået i minus.  
 
Badminton og tennis kommer begge ud af 2019 med hver et overskud på den pæne side af 200.000 
kr., hvor især badmintons sponsorindtægter imponerer, mens tennis først og fremmest lever af sine 
mange medlemmers kontingentbetalinger. Skydning klarede sig også fint i 2019 trods alt 
byggerodet nedenunder, og det bliver spændende at se det økonomiske resultat i 2020 med 
baggrund i en helt ny ledelse i afdelingen. 
 
Fællesskabets underskud på ca. 175.000 kr. har sin baggrund i merudgifter i badmintonhallen, efter 
at ligaholdet er flyttet tilbage fra tennishallen. Også fodboldholdets flytning af hjemmekampene i 
2. division til banen nærmest Frøhlichsvej har været dyr.  
 
På side 9 og 10 har vi foreningens aktiver og passiver med en meget betryggende egenkapital på 
knapt 2.4 mio kr. Det nye punkt på disse 2 sider er fremkomsten af et endeligt byggeregnskab for 
ombygningen af skydekælderen. Den har kostet 3.7 mio kr. Heraf betalte kommunen halvdelen, 
skytteforbundet 700.000 mens restløbet på 900.000 klarede SIF selv. 
 
Allerbagerst finder I en medlemsopgørelse. Vi er desværre blevet 124 medlemmer færre heraf 87 i 
fodbold. Også tennis har tilbagegang, men her er årsagen medlemsstop. Ventelisten i tennis har 
allerede 100 interesserede. 
 
I har også fået et budget 2020 udleveret. Her er den store ændring, at vi investerer i en ny stilling 
som medlemskoordinator, som via kontoret skal være bindeled til alle vores medlemmer - især til 
de nye medlemmer, som ikke altid kan finde ud af Klubmodul, træningstider, hjemmesider og 
meget mere. Vi udvider også vores buspark med endnu en bus, således at vi på hverdage kan sende 
2 busser ud om eftermiddagen og hente drenge og piger på flere af kommunens skole, når 
skoletiden er slut og ned til træning i SIF. Det er selvfølgelig ikke gratis, og det er først og 
fremmest tennis, der har ydet det største tilskud til denne merudgift.  
 
På kontoret er vi i fuld gang med generationsskiftet. Henrik og Lena er gået på pension og afløst af 
nye talentfulde profiler i form af Lars Weis og Marion Sehested - og snart også Morten Berg. Det 



summer af nye ideer nede på kontoret – og også mange spørgsmål til os, der har været i gamet 
længe. Men jeg syntes, det tegner godt. 
 
Også tak til afdelingskassererne i de 3 store afdelinger Bent Strøm, Jakob Kvist og Ole Svendsen, 
som alle leverer en solid administrativ støtte.   
 
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.  
 
 

4. Behandling af indkomne forslag. (sidste frist for forslag 25.02.). 
 
Der var ikke indkommet nogle forslag.  
 

5. Meddelelser om, hvilke medlemmer i de respektive afdelinger har                                           
valgt til bestyrelsen.   

 
Badminton: Henrik Parkhøj 
Fodbold: Jacob Grandahl 
Skytter: Steen Fürstnow 
Tennis: Janne Rützou 
 

6. Valg af formand (Bue Kjems ikke på valg). 
 

7. Valg af næstformand (Lars Balling er villig til genvalg). 
 
Lars Balling genvalgt med applaus. 
 

8. Valg af kasserer (Claus Buhl er villig til genvalg). 
 
Claus Buhl genvalgt med applaus.  
 

9. Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær ikke på valg). 
 

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 
 
Søren Ignaz: Vil Gentofte Kommunes tilskud fortsætte på samme niveau?  
Claus Buhl: Vi forventer ingen markante ændringer trods kommunens økonomi (udligning)  



 
Søren Ignaz: Hvad sker der m.h.t. lys på tennisbane 5 og 6? Skyldes manglende lys naboerne? 
Bue Kjems: Der skal byggetilladelse og nabohøring til, men fritidschef Stig Eibeg Hansen er af 
den opfattelse, at det ikke vil give problemer, da lyset i dag kan justeres bedre. Budgettet for selve 
lyset er kr. 250.000 og er uafhængigt af evt. ny hal og kunststofbane.  
 
 
 
Referent: Lisbet Elkjær                                                                                                                                            


