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Redaktørens Klumme
Du sidder nu med årets anden udgave af bladet og der er rigtigt mange gode historier, og det er
en fornøjelse at se at der er mange bidragsydere fra flere steder rundt i landet.
Det ville stadigt glæde mig hvis vi kunne få alle fire afdelinger repræsenteret med en historie i et
og samme nummer, men det er endnu ikke lykkedes. Bestyrelserne i afdelingerne er velkomne
til at sende indlæg, men det er alle udvalgene også. Det eneste vi helst ikke må, er at lave
bladet til en lang liste med resultater, vi nævner gerne vindere og mindre lister, men ellers hører
resultatlister hjemme på hjemmesiden.
En lille bøn har jeg til afdelingerne, hvis I ikke ønsker jeres referat for generalforsamlingen i
bladet/på siden, så send alligevel en liste med bestyrelsen og deres kontaktinformationer.
Hvis nogen af billederne ikke er så gode som I havde håbet, så er det fordi de bliver dårligere
når de skal trækkes ud af Word. Læg gerne billeder ind, men send dem også som jpg eller
andet til mig, resultatet bliver som oftest bedre.
Jeg meget gerne hvis I vil benytte webmaster@sif-idraet.com til indlæg og kommentarer.
Dette gælder både til bladet og til hjemmesiden.

Claus Gustafsen
Nummer/Periode
3 - OKT 2014
1- FEB 2015
2 - JUN 2015

Deadlines for Marineidræt 2011
Til Redaktøren
19 SEP 2014
31 JAN 2015
22 MAJ 2015

Udkommer
Uge 43
Uge 09
Uge 25
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Dødsfald

ÆRESMEDLEM JØRGEN HANSEN ”JYDEN”
Er sovet stille ind april 2014 efter kort tids sygdom

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Bestyrelsen

Marineidræt 2/2014 side 4

Sportsfiskerne i København
Der var planlagt 6 fisketure her i foråret de fleste med Hanne Berit fra Rungsted, men rederiet
flyttede 3 ture til Helsingør, en af disse ture blev dog aflyst PGA dårligt vejr.
Det har ellers været nogle gode ture, der blev fanget mange små torsk og en del mørksej.
Lørdag den 3/5 var planlagt som en hornfisketur fra Helsingør, det var en dejlig dag med godt
vejr
Der var bare det at der var ingen hornfisk, men vi fangede en del små torsk.
Vi har afholdt et medlemsmøde den 21/2 i marineforeningens lokale på Holmen; Der blev uddelt
præmier til de bedste lystfisker
SISU- mesterskab
1.
J.E.Hansen
2.
Henrik Christensen
3.
Svend Erik Larsen

44,76 VP
34,40 VP
30,00 VP

SISU-Storfanger
1.
2.
3.

Henrik Christensen
Steen Smidt
Svend Erik Larsen

4,80 VP fladfisk
4,50 VP Makrel
4,50 VP makrel

SISU Torskepokal
1.
2.
3.

J. E. Hansen
Steen Smidt
Svend Erik Larsen

6,20 kg
5,20 kg
3,75 kg

Efter overrækkelsen af div. Præmier var der spisning af de traditionelle gule ærter, som denne
gang var tilberedt af Svend Erik, der var som sædvanlig vis tilbehør til
Med venlig hilsen

Svend Erik Larsen
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Referat af Søværnets Idrætsforening årsmøde

25. april 2014

Sjællands Odde, den

Referat fra Årsmøde 25-04-2014
Deltagere
Delegerede:
Søren Munk Madsen -Johnny Bannow - Ditmar Andersen –Kurt B. Rasmussen – Egon Person –
Willy Kristiansen - Henrik Hugger – Thomas Jensen – Peder A. Madsen – Henning GrevelundLars Eriksen – Peter Erichsen – Leif Hartmann
6 fra SIF KBH – 6 fra SIF FRH – 1 fra SIF KOR
Gæster
John Salberg (Ekstern revisor)
Steen Rørbæk (Kritisk revisor)
Claus Gustafsen
Formand Søren Munk Madsen (SMM) bød velkommen til Årsmødet.
SMM bad forsamlingen mindes æresmedlem Jørgen Hansen (JYDEN) som efter kort tids
sygdom var sovet stille ind ”Æret være hans minde”.
1. Valg af dirigent
SMM gik over til Pkt. 1 på dagsorden: Valg af dirigent.
SMM foreslog på bestyrelsens vegne John Salberg som dirigent. John Salberg blev valgt
med akklamation. Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt varslet og dermed
beslutningsdygtigt. Ingen af de fremmødte delegerede protesterede. Dirigenten konstaterede at
der var 13 delegerede og dermed stemmeberettigede.
2. Beretning ved formanden
Generelt
Med denne beretning for foreningsåret 2013 ønsker Søværnets Idrætsforening (SIF) først
og fremmest at sige tak til de mange medlemmer og ledere, som i årets løb har medvirket
til at fremme den frivillige idræt i søværnet. Uden disse mange ville det ikke være muligt at
opretholde fire aktive og levedygtige afdelinger.
SIF bringer samtidig en tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer og
– foreninger samt enkeltpersoner for godt samarbejde og støtte i 2013.
Til trods for mange vanskeligheder og manglende underskrift af ”idrætsbefalingen” er det min
opfattelse, at der er en vis forståelse for den frivillige idræts værdi, når det gælder højnelse af
personellets trivsel og den deraf følgende forbedring af den daglige arbejdsindsats.
SIF er taknemmelig for de tjenestesteder, der giver mulighed for, at vi trods ikke altid rimelige
arbejdsvilkår gennem deltagelse i idræt er med til at profilere Søværnet.
Aktivitetsmæssigt har 2013 været et rimeligt godt år for idrætsforeningen. Medlemstallet er
faldet med ca.15%. Hvad angår resultater opnået ved deltagelse i SIF landsmesterskaber
og Dansk Militært Idrætsforbunds finalestævner henvises til de respektive hjemmesider og
marineidræt:
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Økonomi
2013 har økonomisk set været et helt godt år for SIF. Jeg vil ikke gå i detaljer, da regnskabet
vil blive fremlagt senere på mødet. Dog skal det fremhæves at en del af den likvide kapital, var
blevet omlagt til obligationer med fortjeneste til følge.
Der skal lyde en stor tak allerede nu til John Salberg (Ekstern revisor) for den hjælp han har
ydet i årets løb.
Mødeaktivitet
Bestyrelsen har i 2013 holdt en række møder med den sædvanlige dagsorden. Møderne har
været gennemført i såvel Aarhus, Frederikshavn samt København. Jeg har tilstræbt at deltage i
alle afdelingsgeneralforsamlinger SIF landsmesterskaber mm..
Fremtid
Har den frivillige idræt en fremtid? Det er et spørgsmål, der er utroligt svært at svare på. Med
det nye forsvarsforlig er der lagt op til stramninger for deltagelse i idrætsarrangementer og
træning i arbejdstiden. Men det tor jeg ikke kommer til at berøre SIF så meget, da vi er en
frivillig organisation, som primært udøver aktiviteter udenfor arbejdstid og i weekender. Så
uanset hvad I måtte høre derude, så slå koldt vand i blodet og se hvad tiden byder på. Forsøg
derefter at få det bedst mulige ud af det og husk ”se muligheder og ikke begrænsninger”.
3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet 2013 blev gennemgået af Willy Kristiansen.
Willy fremhævede det mindre forbrug ift. budget 2013. John Salberg meddelte, at der vil være
økonomi til ca. 20 år, hvis underskuddet på driften bliver holdt nede på 2013 niveau.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget 2014 samt fastsættelse af kontingent
Willy fremlagde budget til orientering.
SMM meddelte at bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent. Dette blev enstemmigt
vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag om redaktionelle ændringer af vedtægterne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af formand
SMM blev genvalgt. SMM blev valgt med akklamation.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Kent Ravn SIF KBH blev valgt for 2 år. Steen Rørbæk var ikke på valg
Revisorsuppleant Gert W. Hansen SIF KOR blev genvalgt
8. Eventuelt
Ejerforholdet til SIF materiel blev debatteret.
Indlæg omkring det nye medlemsregistrering blev debatteret

Marineidræt 2/2014 side 7

Thomas Jensen SIF FRH får overrakt årets lederpris 2014

Peder A. Madsen SIFKOR får overrakt SIF-guldmanchetknapper
SMM afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde. Derefter blev
der udråbt et trefoldigt leve for SIF før forsamlingen gik til skafning.
Referent: Kristen Trap

John Salberg
dirigent
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Referat af SIF afdeling Frederikshavn generalforsamling 2014
afholdt den 11. marts 2014.
Tilstede 40 medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Formand Lars Eriksen Ikke på valg
b. Næstformand Anders Larsen På valg (modtager ikke genvalg)
c. B-Medlem Mariann Vestergaard Ikke på valg
d. B-Medlem Willy Kristiansen På valg (modtager genvalg)
e. Kasserer Thomas Jensen På valg (modtager genvalg)
f. B-Suppleant Paw Nielsen Ikke på valg
g. B-Suppleant Pia Grøndal På valg (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor Thorkild Carlsen På valg (modtager genvalg)
b. Revisor Viggo Nielsen Ikke på valg
c. R-Suppleant Ken Normann På valg (modtager genvalg)
8. Eventuelt
-------------------------------------------------------------- o -------------------------------------------------------------Formand Lars Eriksen bød forsamlingen velkommen, en særlig velkommen til formand SIF
Søren Munk Madsen.
Ad. 1.
Bestyrelsen foreslår Bent Råbjerg som dirigent.
Bent Råbjerg vælges uden modkandidat.
Dirigenten gennemgår formalia og dagsorden og erklærer mødet for lovlig og beslutningsdygtig.
Som stemmetæller vælges revisor Thorkild og Viggo.
Ad. 2
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:
Året der er gået 2013:
Jeg vil traditionen tro starte med at kigge tilbage på året der er gået set fra min stol af. Det er nu
tredje år, jeg har æren af at fremlægge beretningen, og det er min generelle opfattelse, at det
går godt i SIF FRH.
Jeg vil igen i år lade de enkelte udvalgsformænd berette om de enkelte udvalgs aktiviteter, og
jeg vil afslutningsvist knytte et par ord til det kommende idrætsår.
Men først et tilbageblik på året der er gået, 2013;
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Opstart med fælles standerhejsning. Efter generalforsamlingen i marts måned 2013, så
forsøgte vi d. 23. april med en fælles standerhejsning, for markering af den, kan man sige,
officielle start på idrætsåret 2013. Selvom mange af idrætsudvalgene havde været i gang siden
årsskiftet, så var der god tilslutning til standerhejsningen, og hvor Willy trakterede os med
pølser, brød samt drikkelse. Tilslutningen til denne begivenhed var ok - så vi vil forsøge os med
noget lignende her i 2014 d. 29. april.
Møder i 2013. Der har som normalt været afholdt et antal Forenings bestyrelsesmøde
(tidligere FU møder), samt et antal bestyrelsesmøder i afdelingen her i Frederikshavn.
Møderne i vores afdelingsbestyrelse har været holdt efter behov, og såfremt der måtte
være områder af vigtig karakter indenfor afdelingen, som skal drøftes. Når jeg kigger
tilbage på 2013, så har tingene fungeret på udmærket vis, udvalgene har udført deres
idrætter på normal og god vis, og der har som sådan ikke været behov for indblanding fra
afdelingsbestyrelsens side. Først her sidst på året har der været behov for afdelingens
”support”, og det bringer mig over i næste område for min beretning.
Omstrukturering i Forsvaret.
Forsvarsforliget og de tiltag der i f. m. dette forlig er iværksat, er begyndt at kunne
mærkes i vores lille idrætsforening. Vi taler her i området om fyringer og udliciteringer
- hvilket har medført bekymring for de medlemmer af SIF, som er berørt af disse tiltag.
Blandt andet medlemskabet af SIF samt adgang til stadig at kunne udøve den idræt, som
man tidligere har gjort som ansat i forsvaret har været genstand for bekymring. Jeg skal
her gøre en lang historie kort, og blot slå fast, at man som medlem af SIF stadig vil kunne
udøve sin idræt - hvad enten man er afskediget eller indgår i et andet kontraktforhold
på Flådestationen. Som medlem af SIF, og såfremt man ikke længere af en eller anden
årsag måtte have adgang til Flådestationen, så er der mulighed for at får udstedt et
midlertidigt adgangskort, når man skal dyrke sin idræt. Nøjagtigt som det har været
tilfældet for vores mange pensionerede medlemmer. Det midlertidige adgangskort kan
erhverves ved Claus Gustafsen i bygning 1, og med hjemmel i FRH GK BST 000-005
(som lige er omskrevet).
Det har som følge af det nye forsvarsforlig også været nødvendigt at se på DMI
stævneaktiviteten i fremtiden. Det er ingen hemmelighed at begrænsningen i udøvelsen
af idræt i arbejdstiden nok har haft og vil få indflydelse på DMI stævne aktiviteten, idet
personellet selv skal til at ”betale” for deltagelse i DMI stævnerne, og dette med fare
for, at der ikke vil være nok tilslutning til stævnerne i fremtiden. Man kigger i øjeblikket i
DMI på forskellige løsninger på dette problem, bla. ved placering af stævnerne op til og i
weekender, samt mulighed for én-dagsstævner. Det vil være noget som I forventeligt for
jeres respektive idrætter løbende vil stifte bekendtskab med.
SIF omorganisering. Det var også i 2013, at vi på landsmødet d. 12. april vedtog
den omorganisering, som vi ved vores generalforsamling i 2013 blev enige om at
stemme for. Med denne omorganisering, så er vi nu én forening, fire afdelinger og en
række udvalg under de enkelte afdelinger - stort set som før omorganiseringen. Det
som er ændret en smule er vedtægterne, hvor vi nu har ét fælles sæt SIF vedtægter
(som er meget lig tidligere vedtægter). Der er i øjeblikket ved at blive udfærdiget
forretningsorden og økonomiske retningslinjer for de fire afdelinger. Som det blev lovet
jer før omorganiseringen, så skulle I ude i udvalgene ikke komme til at mærke noget
til denne ændring - og det er min overbevisning og fornemmelse, at I ude i udvalgene
ikke er blevet påvirket af omorganiseringen. Jeg skal hertil knytte den bemærkning, at
der i de nye vedtægter er anført, at udvalgene skal udfærdige en forretningsorden for
respektive udvalg - hvilket på sigt også skal gøres. Jeg har dog - og efter drøftelser og
med tilladelse fra SIF Formand, Søren Munk Madsen, lavet den aftale, at udvalgene til
en start kan bibeholde nuværende vedtægter, såfremt ordlyden i disse overholder SIF
overordnede vedtægter. Jeg sendte en mail ud omkring dette før jul til jer alle, og således
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I ikke på relativt kort tid skulle til at arbejde på nye vedtægter/forretningsordener. Det har
således ikke været et krav, at der skulle foreligge ny forretningsorden for jeres udvalg op
til jeres generalforsamlinger i år. Det der har ligget mig mest på sinde er, at udvalgene
har kunnet gennemføre sine idrætsaktiviteter upåvirket af den nye organisations-ændring
- det er for mig det vigtigste - ændring af udvalgsvedtægter til forretningsordener (og
måske med helt samme ordlyd) kommer løbende og i anden række. Der er udvalg som
har foretaget denne ”operation”, og det er helt fint - men jeg skal understrege, at jeg ikke
har pålagt jer den opgave endnu - det vil først komme senere.
Nye folk på formandsposter i SIF FRH idrætsudvalg. Der har i f. m. de nyligt afholdte
generalforsamlinger i udvalgene været en del udskiftning på formandsposterne i de
forskellige udvalg. I Tennis siger vi farvel til Jan Thomsen og god dag til Finn Petersen,
i badminton farvel til Preben Bundgaard Jensen og god dag til Peter Erichsen, i Petanq
farvel til Margot og god dag til Johnny Gajhede, i Golf farvel til Jørgen W. Madsen og god
dag til Jan Q. Jacobsen, i Floorball farvel til Mads Damsgaard og god dag til Martin Stiller
Jensen og i Skydning farvel til Peter Andersen og god dag til Michael R. Prang. Der skal
lyde en stor tak fra SIF FRH bestyrelse for det gode og solide stykke arbejde, som I
som udvalgsformænd har udført i de sidste mange år – og et stort velkommen til de nye
formænd – jeg ser frem til det fremtidige samarbejde.
Budget 2013. 2013 var også året, hvor vi for første gang var nødsaget til at foretage
besparelser på budgettet i forhold til det beløb, som de enkelte udvalg havde ønsket.
Begrundelsen for disse besparelser, blev fremført på sidste års generalforsamling,
og jeg vil således ikke her komme nøjere ind på dette forhold igen. Jeg var rimeligt
fortrøstningsfuld da vi foretog besparelserne og jeg er det stadig, idet resultat for 2013
viser et mindreforbrug i forhold til det reducerede beløb, som vi samlet havde at gøre
godt med. Budget 2014 byder igen, som i nok ved, på mindre beløb til udvalgene end
ønsket - og dette bla. som følge af, at medlemstallet falder i foreningen. Det er mit håb, at
såfremt medlemstallet fastholdes på nuværende niveau – så vil budget 2014 afspejle det
omtrentlige niveau, som der kan forventes fremover.
Aktiviteter. Der har igen i 2013 været gennemført mange gode aktiviteter i de enkelte
udvalg. Jeg kan bla. nævne cykeludvalgets deltagelse og engagement i ”Ride for
Rehab”, som slog en tur forbi FLS FRH sidste år.
Herefter fremlagde de enkelte udvalg deres beretninger for 2013.
Året der kommer – 2014:
Hvad byder år 2014 os så, hvad kan vi forvente os i vores idrætsforening og hvad skal have
fokus.
Faldende medlemstal. Det er ingen hemmelighed at vores idrætsforenings berettigelse
udspringer af interessen for idrætsforeningen og i sidste instans af medlemmerne.
Det er således yderst vigtigt at vi forholder os til dette aspekt, og til stadighed
har fokus på hvervning af nye medlemmer. Det vil jeg godt anmode jer om ude i
udvalgene også at have for øje og fokusere på i 2014. I tilknytning til dette, arbejder vi
i øjeblikket i bestyrelsen med at få udfærdiget en folder, med kort information omkring
idrætsforeningen og de idrætsgrene, som man kan dyrke - en folder som man kan have
på tjenestestederne og i udvalgene for uddeling.
DMI og SIF arrangementer. Som jeg nævnte tidligere, så kigger man i DMI regi på,
hvordan stævneaktiviteten i fremtiden skal afvikles. Og her vil der uden tvivl være en
udfordring med, at få nok tilmeldte til de enkelte stævner. Det er mit håb, at man her
finder en passende måde at afvikle stævneaktiviteten fremover, og her vil jeg også godt
anmode jer ude i udvalgene om fortsat at støtte op omkring stævnerne, således disse
ikke dør ud med tiden. Dette gælder såvel SIF Landsmesterskaber som DMI stævnerne.
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Møder og aktiviteter 2014. Vedrørende mødeaktivitet i 2014, så skal jeg nævne,
at er der SIF årsmøde d. 25-26 april på Sjællands Odde. Der er d. 4. april DMI
orienteringsmøde og d. 5. april DMI repræsentantskabsmøde - begge møder afholdes
på Comwell Middelfart. Vedr. de to sidste DMI møder, så har jeg sidste uge sendt
information ud til alle udvalgsformænd, og med termin for evt. tilmelding torsdag d. 13.
marts.
Standerhejsning – Marineidræt, opfordring. De sidste par ting, som jeg kort vil
knytte en kommentar til er den fælles standerhejsning samt marineidræt. Vedrørende
standerhejsningen, så vil jeg gerne opfordre så mange som muligt til at møde op
til en times hyggeligt samvær - der vil senere tilgå yderligere information omkring
arrangementet til alle udvalgsformænd. Ligeledes vil jeg opfordre jer alle til at bidrage
med indlæg i Marineidræt. Claus Gustafsen gør et stort arbejde med at få bladet
publiceret – men han kan skal helst have input, så der er noget at udgive. Så skriv lidt til
bladet om de aktiviteter, som I gennemfører, og gerne vedlagt billeder, og det gør ingen
forskel om det er fra små eller store begivenheder.
Jeg vil afslutningsvist takke bestyrelsen, udvalgsformænd og idrætsudøvere under de enkelte
udvalg for det forgangne idrætsår, og ønsker jer alle et godt idrætsår 2014.
Med disse ord afslutter jeg min formandsberetning for 2013.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 3.
Kasserer Thomas fremlagde regnskab for 2013.
Overordnet set var der Indtægter på ca. 269 853 kr. og udgifter på ca. 275 467 kr. – dvs. et
merforbrug på ca. 5500 kr. der tages af egenkapitalen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4.
Der var ikke kommet nogen forslag til behandling.
Ad. 5.
Der blev ikke stillet nogen forslag om fastsættelse af særlige kontingenter.
Ad. 6.
Efter valg ser bestyrelsen således ud;
Formand 			Lars Eriksen
Næstformand nyvalgt
Paw Nielsen
Kasser 			Thomas Jensen
Bestyrelsesmedlem
Mariann Vestergaard
Bestyrelsesmedlem		Willy Kristiansen
Bestyrelses suppleant
Pia Grøndal
Bestyrelses suppleant
Peter Eriksen
Ad. 7.

Revisor			Thorkild Carlsen
Revisor 			Viggo Nielsen
Revisor suppleant
Ken Normann
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Ad. 8.
Der var en generel snak om SIF medlemskab.
Det blev slået fast, at alle der har været medlem af SIF kan fortsætte, selv om de har fået anden
arbejdsgiver.
Hvis der er problemer med adgang til at udøve sin idræt inden for hegnet, vil man kunde få et
midlertidigt adgangskort for ét år af gangen.
Bestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde godkende et nyt medlem.
Medlemstallet er konstateret faldende og der opfordres til, at man forsøger at hverve nye
medlemmer.
Formand Søren M. Madsen opfordrede alle til at sende indlæg til marineidræt, idet redaktøren
ikke selv kan ”digte” bladet.
Vedrørende SIF hjemmeside er der også en aktivitetskalender, og der blev opfordret til at
man gør brug af den, så alle får et indblik i hvad der sker i foreningen, og således man kan
planlægge der efter.
Der blev af Formand Søren M. Madsen uddelt hæderstegn i form af guld-emblem til Anders
Larsen, med følgende begrundelse;
”Anders har i en årrække deltaget i bestyrelsesarbejdet i SIF Frederikshavn, og har gjort dette
med stor ildhu og på meget tilfredsstillende vis.
Anders har i længere tid fungeret som næstformand i SIF Frederikshavn bestyrelsen, og har
desuden i en periode fungeret som formand.
Anders har nu valgt at træde ud af FRH bestyrelsen til fordel for nye og friske kræfter.
Anders tildeles hermed Idrætsforeningens Guldemblem for god og trofast støtte i
Idrætsforeningen”.
Formand for SIF FRH Lars Eriksen overrakte efterfølgende olielampe med SIF emblem med
følgende ord;
”Hermed en stor tak for din store indsats i Foreningen, og specifikt i bestyrelsesarbejdet her i
Frederikshavn. Det er relativt kort tid, som jeg har haft muligheden for af at arbejde sammen
med dig – men den tid vi har samarbejdet har været en fornøjelse, og du har altid stillet op når
det gjaldt.
Vi har en lille gave til dig som tak for din indsats. Symbolikken i gaven skal ses i, at der gik
et lys op for dig da du for rigtigt mange år siden valgte, at SIF skulle være en del af dig –
men ligeledes at vi stadig håber, at der vil være glød og lys for SIF, selvom du træder ud af
bestyrelsen.
Anders – stor tak for din indsats, og god vind fremover”.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed SIF generalforsamlingen 2014.
Formand takkede dirigenten for godt ledet møde og ønskede alle et godt idræts år.

Bent Råbjerg
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SIF København badminton

Så nåede vi til endnu en sæsonafslutning. Ikke at det betyder vi stopper med at spille
efterfølgende, men det er lige for at hilse på hinanden og sige tak for sæsonen der er gået.
Vi spiller fortsat hver tirsdag og torsdag. Dog vil der være lidt reduceret fremmøde i juli, hvor de
fleste er på ferie. Og det er også mange gange for varmt at spille i den periode.
Tak skal lyde fra formanden som vil slutte sæsonen med en kort gennemgang af de seneste ting
der er sket i klubben.
KBKr holdturnering
Vi har i år spillet i Serie 6 med svingende resultat. Men hvor om alt ting er så endte vi midt i
rækken.
Der er kommet Serieinddeling for den kommende sæson, og den viser at vi bliver i Serie 6.
Det er også her vi styrkemæssigt hører til med det materiale holdlederen har at gøre godt med.
Medlemsmøde
Medlemsmødet blev I år afholdt torsdag den 20. marts.
Formanden gennemgik året der var gået inden det var tid til valg af udvalg.
Valg af udvalg
Det nye udvalg ser således ud:
Formand
Kasserer
Udvalgs medl.
Udvalgs. Medl.
Holdkaptajn Veteraner

Klaus Hjorth
Rene Marott
Erik Østoft
Johnny Madsen
Jens Søgaard

I forbindelse med medlemsmøde var der vanen tro også overrækkelse af diplomer og præmier
for klubmesterskabet.

SIF mesterskabet 2014
I weekenden den 29. og 30. marts var det planen at der skulle have været afholdt
Landsmesterskab i København.
Sådan gik det desværre ikke grundet manglede tilmelding.
Sæsonafslutningen ”Anders Open”
Sæsonafslutningen blev i år afviklet torsdag den 22. maj.
Der var tilmeldt 12, hvilket må siges at være i den lave ende til trods for det lille medlemstal.
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Det var i år Hanne med hjælp fra René der stod for afviklingen af selve turneringen.
Igen i år blev turneringen afviklet i munter stemning. Der blev gået til den på banerne og alle
så ud til at have en hyggelig aften på banerne. Afviklingen bestod af både badminton og andre
selskabslege.
Efterfølgende var der spisning i ”Restauranten”, hvor alle havde været med til at fylde
menukortet. Menuen stod på grillmad.
Hen over aftenen var der også uddeling af præmier til de nykårede ”Anders Open” mestre.
1. Rikke Lolck (forsvarende mester)
1. Klaus Hjorth
2. Hanne Bertelsen
2. René Marott
3. Anders Rasmussen
3. Henrik Koch

Som det sidste officielle punkt for aftenen var uddelingen af ”MASTEKRANEN”. Vores
vandrepokal som bliver givet til en person som har ydet en ekstraordinær indsats i løbet af
sæsonen. Det være sig sportslig eller kammeratlig.
I år gik det ærefulde hverv til Ellen Stage.
Hun fik den for hendes altid gode humør og for hendes opgave som promotor for vores
venskabskampe mod/med SØVANG. Et hyggeligt arrangement som afholdes to gange om året.
En hvert sted.

Med ønsket om en god sommer til jer alle.
Formand

Klaus Hjorth
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening København

Konklusionsreferat af SIF KBH Afdelingsgeneralforsamling på SOS den 18/03-2014 kl.
18:30
Formanden bød velkommen, samt redegjorde for de organisatoriske forhold afdelingsgeneralforsamlingen nu var underlagt ift. SIF KBH nu var en afdeling af SIF (Vedtaget på
landsmødet 2013). Derfor havde bestyrelsen valgt at stille deres mandat til rådighed.
Ad pkt. 1 – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Leif Hartmann som dirigent, og han vælges med akklamation.
Tak til Leif Hartmann.
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet jvf. lovene samt at GF var
beslutningsdygtig. Der var mødt 22 stemmeberettigede inkl. Bestyrelsen (9).
Ad pkt. 2 – Aflæggelse af beretning og visioner ved formanden.
En stor tak til vores udvalg for det aktivitets og ikke mindst administrative arbejde de har udført
i det år der er gået. I har vist mådehold, så vi har kunnet udfører vores aktiviteter inden for
det reducerede budget for 2013. Den mådehold er vi også nødt til at udvise i 2014, da vores
budgetønsker igen er blevet reduceret væsentligt for i år.
Generelt har SIF haft et merforbrug på ca. 300.000kr. i de sidste 3år. I 2013 gav et underskud
på ca. 20.000 kr., der var budgetteret med et underskud på 70.000 kr. Vi har mistet ca. 100.000
kr. i kontingentindtægter i de sidste par år, men har også reduceret administrationsudgifterne
væsentligt, så SIF KBH bestyrelse ser fortrøstningsfuldt på fremtiden ift. SIF økonomi.
Forsvaret Faciliteter bliver jo administreret af FBE. Til dagligt er vi her på Holmen underlagt
LSE Svanemøllen. Ud fra FBE bestemmelser om traditionspleje, har SIF medlemmer ret
til fri afbenyttelse af faciliteter på Holmen. Vi har pt. brugsretten vederlagsfrit til, følgende
faciliteter: HIA, Skydebanen undr SOS, Nye opbevarings- faciliteter for sejlbåde og udstyr ved
Marinekasernen, Nye opbevaringsfaciliteter for vores robåde, Kontor på HIA sammen med SIF
sekretariat samt SOS til vores Juletræsarrangement. I fremtiden vil vi mulighed for at afholde
møder mm. på HIA efter aftale med sekretariatet.
Indberetningen til det nye FVR register er bestemmende for hvor mange medlemmer der
er registreret i det enkelte udvalg, der ud over medlemskab af DMI er medlem af andre
idrætsorganisationer. Fra SIF KBH bestyrelse er vi interesseret i at vores udvalg ikke får
registreret flere end den aktivitets tyngde de enkelte udvalg reelt har.
Vores traditionelle Juletræ på SOS den første søndag i december blev afviklet med en rigtig
god tilslutning og ca. 60 børn havde en god dag. Derudover har GOLF udvalget afviklet SIF
Golfmesterskab i Korsør.
SIF KBH har indstillet 2 af vores medlemmer til DNI guldemblem. Mie og Mads har begge
vundet medaljer ved CISM verdensmesterskaber i Maritim femkamp 2013. En flot international
præstation af vores to medlemmer. Derudover er der opnået flere flotte præstationer i DMI og
civil regi.
Formanden afsluttede beretningen med et ”tak for ordet”
Efter fremlæggelsen af beretningen blev den enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskab2013 og forventet budget for 2014.
Søren Munk Madsen bad bestyrelsen om at de udvalg der havde store beløb blev indbetalt
til afd. kassen, samt at man bad Golfudvalget om, så hurtigt som muligt, at få indsendt
Regnskabet for det afholdte SIF Landsmesterskab. SIF kan ikke afslutte vores fælles regnskab,
før dette er sket. Herefter blev regnskabet godkendt.
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4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af formand
Formand Kristen Trap genvalgt for 2 år
6. Valg af kasserer
Kasserer John Thomasen genvalgt for 1 år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlem Claus Hjort genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Frank Caspersen genvalgt for 1 år
Bestyrelsesmedlem Peter Ditmar Andersen genvalgt for 1 år
Bestyrelsessuppleant Kurt Bagge valgt for 2 år
Bestyrelsessuppleant Egon Persson valgt for 1 år
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor Axel Svendsen blev genvalgt for 2 år
Revisor Per Jensen blev genvalgt for 1 år
Revisorsuppleant Søren Munk Madsen blev genvalgt for 1 år
9. Eventuelt
Finn fra Roudvalget efterlyste deres indlæg til Marineidræt, Formanden svarede, at det var en
god ide, hvis man samtidig med indlæg til Marineidræt sendte det i kopi til ham, så kunne man
altid finde tilbage til evt. indlæg. Formanden vil undersøge om indlægget er kommet frem til rette
vedkommende. Formanden opfordrede alle udvalg om at være lidt mere flittige til at komme
med indlæg helst med billeder idet bladet ellers kunne virke lidt tamt.
Formanden overrakte Hædersbevisninger:
John Thomassen fik overrakt SIF sølvemblem for sit kompetente arbejde som kasserer for SIF
KBH igennem mange år
Claus Hjort fik overrakt SIF sølvemblem for lang tids virke som formand for badmintonudvalget
og for hans indsats i bestyrelsen i SIF KBH.
Efter dette punkt takkede formanden forsamlingen samt dirigenten for god ro og orden under
mødet. Formanden ønskede alle nyvalgte tillykke med valget samt en stor tak til de to afgåede
bestyrelsesmedlemmer Leif Hartmann og Søren S. Petersen, som blev belønnet med en lille
erkenlighed for deres virke i bestyrelsen igennem mange år.
Formanden sluttede derefter Generalforsamlingen med at udbringe et leve for SIF.

LEIF HARTMANN
Dirigent
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Hæder til SIF medlemmer

POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE IDRÆTSPRÆSTATION
(Overrakt af FM/DMI)
Skænket af Forsvarets Gymnastikskoles Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de kvindelige idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en
for den militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig
idrætspræstation.
For bedste præstation i 2013 tildeles den:
Premierløjtnant Mia Elise Pedersen, SIF.
Som begrundelse skal anføres:
Mia imponerede ved CISM verdensmesterskab i 2013 i marine femkamp med at op-nå en bronzemedalje i livredningsdisciplinen (75 m svømning, herunder 15 m undervandssvømning, 35 m.
fri svømning og 25 m bjærgning).
Mia har gennem hele sin tjenestetid dyrket idræt på højt plan og har altid haft overskud til at arrangere træning for alle personelniveauer i arbejdstiden såvel som i fritiden.
Mia har for nyligt været tjenestegørende på kongeskibet Dannebrog, hvor hun hurtig fik igangsat træningspas for den menige besætning, men virkede også som personlig træner for Hans
Kongelige Højhed Prins Henrik.
Mia har i årenes løb som landsholdskæmper været placeret blandt verdenseliten ikke mindst
pga. af hendes færdigheder inden for svømning og hendes kærlighed til konkurrenceidræt.
På den baggrund tildeles hun
POKAL FOR ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE
IDRÆTSPRÆSTATION.
+ DMI guldemblem

Oberst Susanne Bach Bager og Premierløjtnant Mia Elise Pedersen
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SØNDERBORGPOKALEN
(Overrakt af FM/DMI)
Skænket af Sønderborg Garnisons Idrætsforening i 1993.
Tildeles for et år ad gangen den/de idrætsudøvere (individuel/hold) der har ydet en for den
militære idræt enten national eller international betydningsfuld/bemærkelsesværdig idrætspræstation.
For præstation i 2013 tildeles den:
Kadet Mads Lunde Larsen, SIF
Som begrundelse skal anføres:
Mads har haft en kometagtig idrætskarriere bag sig og imponerede ved CISM ver-densmesterskab i 2013 i marine femkamp med at opnå 2 individuelle podiepladser i henholdsvis forhindringsbaneløb (10 komplicerede forhindringer over 315 m) og sømandskab (klatring i mast
og tovarbejde på land og arbejdsroning). Mads satte ved verdensmesterskaberne ny dansk
pointrekord med en score på 6139 point, hvilket placerede ham som nummer 8 i den samlede
konkurrence.
Mads er en unik ambassadør for fysisk træning i Forsvaret, og hans utrættelige træningsflid og
formidlingslyst gør at han fremstår som rollemodel for sine kollegaer. Mads er også fast mand
på Søværnets Officersskole naval combat course hold og skolens roergometerhold.
Mads planlægger at fortsætte træningsindsatsen i 2014 og det er planen at han topper ved
World Games i 2015 som afholdes i Sydkorea.
På den baggrund tildeles Mads
SØNDERBORGPOKALEN
+ DMI guldemblem

Oberst Susanne Bach Bager og Kadet Mads Lunde
Larsen
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Formandsskifte i SIF Århus

SIF Aarhus får ny formand.

Den 19. marts afgik SIF Aarhus formand Flemming Pallesen efter ca. 10 år på posten.
Flemming startede i SIF Aarhus som kasserer den 2. april 1987 og havde i perioden
fornøjelsen af at være formand for diverse udvalg – bl.a. svømmeudvalget, motionsudvalget
og skydeudvalget. I 1990 startede Flemming faldskærmsudvalget sammen med en anden, og
Flemming blev selv en ivrig faldskærmsudøver. Da Steen Rørbæk forlod posten som formand
for SIF Aarhus omkring 2004 overtog Flemming formandsposten.
På billedet overrækker den tiltrædende formand OK J.B. Johansen den aftrædende formand
en flaske Royal Danish Navy Rum fra SIF Aarhus, som tak for Flemmings store arbejde i
foreningen.

Susanna Graabæk

Næstformand SIF Aarhus

Jan B. Johansen (JB) og Flemming Pallesen
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Standerhejsning i SIF Frederikshavn

SIF Frederikshavn har gentaget successen fra 2013 med en fælles standerhejsning. Den 29.
april var der samlet en god flok at medlemmer til dette arrangement, hvor der sædvanen tro blev
grillet lidt godt til ganen og serveret noget koldt at skylle efter med.
Samtidigt havde Willy arrangeret underholdning i form af adskillige helikoptere der lavede øvelser i havneområdet, en enkelt kom endda så tæt på at det så ud som om de ville se om grilvarerne var klar....
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Forsvarsmesterskaber i sejlads i Frederikshavn

Dysten til søs kunne være tæt

På trods af den tætte dyst kunne alle deltagere og hjælpere slappe af og hygge sammen
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Vinderne i Folkebåd: Henrik Skafte, Claus Hartvig og Allan Østergreen.

Vinderne i Ynglinge: Patrick Sebbelov, Klaus T. Barfoed og Nils M. Eidorff
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