Referat af generalforsamling SIF afd. Frederikshavn den21 sep 2021
Der var fremmødt 36 stemmeberettige medlemmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
a. Der skal stemmes om nye vedtægter (Vedhæftet)
4. Valg af kasserer:
a. Kasserer
Thomas Jensen
(Modtager genvalg)
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Formand Mia Elise Munkebæk
(Modtager genvalg)
b. Næstformand
Paw Nielsen
(Modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem
Willy Kristiansen
(Modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem
Marian Vestergaard
På valg (Ønsker at fratræde)
e. Suppleant Pia Grøndal
(Modtager genvalg)
f. Suppleant Palle Pedersen
(Modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor
Thorkild Carlsen
(modtager genvalg)
b. Revisor
Viggo Nielsen
(Modtager genvalg)
c. R-Suppleant
Ken Normann
På valg (Modtager genvalg)
7. Eventuelt
Ad 1
Bent Råbjerg blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig.
Ad.2
• Medlemstal svundet ind til 1200-1300 medlemmer. Opfordrer til at få alle nye
medarbejdere meldt ind i SIF
• Sif har budgetteret med et underskud på ca 80 000kr.
• Der vil snarest blive indkaldt til budgetmøde uge 43
• SIF holder årsmøde den 15-16 okt.
• ISS medarbejdere må ikke bruge vores idrætsfaciliteter, arbejder for at de igen kan
bruge dem fra april næste år er de jo en del af forsvaret.

Aerobic
Har afhold generalforsamling
Badminton
Coronaen stoppede alt, vi fik ikke mulighed for at afholde DMI landsstævne. lejede
os ind i Gærum hallen med 4 baner
Afholdt juleafslutning coronasikkert.
37 medlemmer uændret kontingent.
Bowling
Har været lukket ned til nu.
Danner hold med en anden klub for at deltage i turneringer.
Cykling
Generalforsamling godt overstået, Heldig med at det er en udendørs sport, så vi har
ikke mærket nogen til coronaen.
Har fået nye medlemmer.
Floorball
Ikke fremmødt
Løb
Meget egen træning, tilmeldt 2 løb.
Golf
Har forsøgt at afholde de planlagte matcher.
Deltaget i Landsstævne.
Medlemstal uændret.
Petanque
Har fået samlet grillen den er ok.
Alle medlemmer er nu pensionister
25 års jubilæum den 28 okt, men fejrer det den 26 okt kl 1600
Sejlsport
Her er det ikke kun manglende muligheder for at komme ind på flådestationen, der
er skyld i ingen aktiviteter, men med den nye havn har man fået et problem Ybomme bliver vredet løs og ødelægger bådene, hvorfor vi ikke har haft både i
vandet i 2 år.
Nu er der blevet lavet en mole og Y-bommene bliver monteret, så håber vi de
holder vinteren over, så vi kan starte på en god ny sæson

Skydning
Ikke fremmødt
Fisk
30 medlemmer
Pia stoppet på generalforsamlingen og er blevet afløst af Carsten Vig
Ski
Ikke fremmødt
Beretninger tilføjet som en ekstra fil (word doc)

Ad 3
Thomas gennemgik regnskabet for 2019 og 2020 regnskaberne blev godkendt.
Ad 4
Nye vedtægter blev gennemgået og med få redaktionelle rettelser blev de vedtaget.
Herefter kørte generalforsamlingen efter de nye vedtægter.
Derfor blev afholdt valg til alle poster i bestyrelsen og revisionen
Formand

Mia Elise Munkebæk valgt for 1 år

Kasserer

Thomas Jensen valgt for 2 år

Næstformand

Paw Nielsen for 2 år

Bestyrelsesmedlem

Willy Kristiansen for 1 år

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bagge for 1år

Suppleant

Pia Grøndal

Suppleant

Palle Pedersen

Revisor

Thorkild Carlsen

valgt for 1 år

Revisor

Viggo Nielsen

valgt for 2 år

R-Suppleant

Ken Normann

Ad 7
Der blev spurgt indtil
•

Gebyrer Mobilepay. Cvr nr. kassereren undersøger dette

•
•

Adgang til hallen. Næstformanden arbejder med dette og holder brugerne
underrettet.
Der blev opfordret til at bruge SIF hjemmeside, så alle kan se når der sker noget i
udvalgene.

Dirigent
Bent Råbjerg.

Referent
Willy Kristiansen

