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Redaktørens Klumme
Du sidder nu med årets anden udgave af bladet og der er gode historier, og det er en fornøjelse
at se at der er mange bidragsydere fra flere steder rundt i landet.
Da forsvarets trykkeri er lukket er bladet i 2015 kun kommet elektronisk indtil videre. Bestyrelsen
skal se om der kan findes en god løsning, men skal der bruges penge på at trykke bladet, så er
det op til jer at levere stof til bladet. Dette nummer er meget tyndt.
Jeg vil meget gerne, hvis I vil benytte webmaster@sif-idraet.com til indlæg, billeder og
kommentarer.
Dette gælder både til bladet og til hjemmesiden.

Claus Gustafsen

Nummer/Periode
3 - OKT 2015
1 - FEB 2016
2 - JUN 2016

Deadlines for Marineidræt 2015/16
Til Redaktøren
18 SEP 2015
29 JAN 2016
20 MAJ 2016

Udkommer
Uge 43
Uge 09
Uge 25
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Referat af SIF årsmøde 2015
Frederikshavn, den 17. april 2015
Referat fra Årsmøde 17-04-2015
Deltagere Stemmeberettigede: 11 i alt - 4 bestyrelsesmedlemmer - 2 delegerede fra SIF KBH,
5 delegerede fra SIF FRH, Ingen delegerede fra SIF KOR og SIF ÅRH
Gæster: Wiggo Toulasius Æresmedlem - Steen Rørbæk Jensen (Kritisk revisor)
Bilag a. Ændringsforslag til vedtægter (4)
Bilag b. Debatoplæg
Formand Søren Munk Madsen (SMM) bød velkommen til Årsmødet.
1. Valg af dirigent
SMM gik over til Pkt. 1 på dagsorden: Valg af dirigent.
SMM foreslog på bestyrelsens vegne Steen Rørbæk Jensen som dirigent. Steen Rørbæk
Jensen 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 10 stemmeberettigede.
2. Beretning ved formanden
Generelt
Med denne beretning for foreningsåret 2014 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.
SIF bringer samtidig en tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer og
– foreninger samt enkeltpersoner for godt samarbejde og støtte i 2014.
Efter min opfattelse, at der er en større 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 2014 været et rimeligt godt år for idrætsforeningen. Især SIF KBH
skydeudvalg har gjort sig positivt bemærket.
Medlemstallet er desværre faldet med ca.15%. Det skyldes primært at der kun må være
løntræk for kontingent på den ansatte. Sekretariatet har gjort en stor indsats for at følge op på
medlemsregistrering
Økonomi
2014 har økonomisk set været et helt godt år for SIF ift. budget. Jeg vil ikke gå i detaljer, da
regnskabet vil blive fremlagt senere på mødet.
Der skal lyde en stor tak allerede nu til John Salberg (Regnskabsfirma) for den hjælp han har
ydet i årets løb.
Mødeaktivitet
Bestyrelsen har i 2014 holdt en række bestyrelsesmøder med den sædvanlige dagsorden.
Møderne har været gennemført i såvel Aarhus, Frederikshavn samt København.
Fremtid
Bestyrelsen i SIF KOR er nærmest inaktiv ift. SIF ledelse. SIF ÅRH havde nedlagt 2 udvalg og
fået ny formand ved Orlogskaptajn Torben Kjæulff. SIF går forhåbentligt en aktivitetsfremmende
tid i møde.
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det år der er gået og ønskede den nye
bestyrelse held og lykke med arbejdet.
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3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet 2014 blev gennemgået af Willy Kristiansen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget 2015 samt fastsættelse af kontingent
Willy Kristiansen fremlagde budget til orientering.
SMM meddelte at bestyrelsen anbefalede uændrede kontingenter. Dette blev enstemmigt
vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Formanden fremlagde bestyrelsens 2. forslag om ændringer af vedtægterne. Forslagene blev
enstemmigt vedtaget.
Formand SIF KBH (KT) fremlagde SIF KBH’s 2. forslag til ændringer af vedtægterne.
Forslag 1. vedrørte en formuleringsændring så §1 blev formuleret sådan, at den ikke kunne
misforstås ift. §6 som indeholder præcisering af hvem der er medlem af SIF. Efter en lang
debat, SIF FRH kom med påstande om at alle medlemmer registreret i de 4 SIF Afdelinger, ikke
var medlem af disse, men af SIF som hovedforening. Formand SIF KBH meddelte, at officielt
er medlemmerne registreret som medlemmer af de 4 afdelinger, som igen er medlem af DMI
og registreret under Kulturministeriets fælles foreningsregister. Derfor var SIF FRH påstande i
irelevante ift. vedtægterne.
Forslaget blev nedstemt med 6 (SIF FRH) mod 4
Forslag 2. gik ud på en tilføjelse til § 13 hvor ejerforholdet til idrætsmateriel som anvendes
ude i udvalgene og generelt ejes af afdelingerne, bliver stadfæstet, så vi undgår de kedelige
konflikter som kommer løbende, når et udvalg ønsker at udskifte eller renoverer idrætsmateriel.
Bestyrelsen havde allerede besluttet at administrationen af idrætsmateriellet skulle være et
udvalgsansvar over for afdelingerne. SIF FRH var imod denne præcisering af ejerforholdet.
Forslaget blev nedstemt 7 mod 4.
6. Valg af formand
SMM meddelte at han ikke modtog genvalg. SMM foreslog, på bestyrelsens vegne, at Klaus
Hjorth blev valgt til formand. Klaus var ikke selv til stede (Tjenesteligt forhindret). Klaus Hjorth
blev enstemmigt valgt som formand for SIF.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Steen Rørbæk Jensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Gert W. Hansen SIF KOR blev genvalgt
8. Eventuelt
Debatoplæg om SIF fremtid ved SIF KBH.
Formand SIF KBH gennemgik SIF KBH debatoplæg som fremgår af bilag c.
Derefter en efterfølgende debat omkring emne.
SIF Næstformand fremhævede den afgående formands virke og takkede ham for den store
indsats han havde udført for SIF, både som formand men også som DMI bestyrelsesmedlem.
SMM afsluttede Årsmødet med at takke dirigenten for veludført arbejde. Derefter blev der
udråbt et trefoldigt leve for SIF før forsamlingen gik til skafning.

Steen Rørbæk Jensen
Dirigent

Marineidræt 2/2015 side 5

SIF København badminton
Sæsonen går på hæld og udeaktiviteter trækker. Ikke at vi helt stopper med spillet af den grund.
Der vil fortsat blive slået til den lille fjerbold hen over sommeren.
KBKr holdturnering
Vi kan konstatere at sæsonen er gået meget godt til trods for aflyst holdkamp grundet
manglende spillere til at stille hold. Ligeledes har der været forfald i andre kampe så der ikke
har kunnet stilles fuldt hold.
Det til trods gør at vi ender på en 4. plads. Hvilket resulterer i at vi forbliver i serie 6. En serie
hvor vi føler os godt tilpas. Der er gode jævnbyrdige kampe.
Sæsonafslutningen ”Anders Open”
Vor afslutningsturnering blev afholdt torsdag den 22. maj med Henrik som turneringsleder.
Efter en anderledes afvikling med nye input til måder at gøre det på, fortrak vi til ”Restaurant
Hos Anders”, hvor menuen, som bestod af rejer fra Piræus, kød fra grillen udover diverse
salater, kaffe og kage, blev indtaget.
En god afslutning med en munter stemning. Det var også enden på en god sæson.
Resultatet af turneringen Anders Open blev:
1. Anders og Søren
2. Jens og Peter G.
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Mastekranen
Vores vandrepokal ”Mastekranen”, som gives for en ekstraordinær indsats. Det være sig
sportslig og/eller social, blev i år givet til Henrik Koch, for hans kamp for at få samlet spillere til
træningsaftner.

Medlemsmøde
Medlemsmødet blev I år afholdt tirsdag den 24. marts og det som vanligt med livlig snak over
bordet efter formanden havde fået afviklet det formelle.
Valg af udvalg
Det nye udvalg ser således ud:
Formand Klaus Hjorth
Kasserer Rene Marott
Udv.medl. Erik Østoft
Udv.medl. Johnny Madsen
Holdk. Vet. Jens Søgaard

Klaus Hjorth

SIF KBH Badminton
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SIF Århus badminton til DMI

Klar til kamp
Så oprandt dagen, hvor vinterens hårde træning skulle bære frugt, nemlig DMI landsmesterskab
som Skive stod for. Det var ellers lige ved at gå galt fra starten. Efter planen skulle vi
møde i Stoholm Idrætscenter tirsdag morgen, men helt tilfældig hører vi søndag aften, at
stævnet først skulle starte onsdag, pga. manglende tilmeldinger, så det var tæt på, at Leif og
undertegnede havde stået helt alene i Stoholm, så der manglede nok lidt information. Men
kammeratskabsaftenen blev da afholdt tirsdag aften, og den var som altid hyggelig. Onsdag
kl. 07.00 var der morgenmad på Skive kaserne, hvorefter vi kørte til Stoholm for at spille noget
badminton. Leif og jeg skulle spille i veteran klassen i herre double, så vi troede det blev en
”walk over” men det blev det desværre ikke. På trods af hård fight vandt vi kun en masse
erfaring. Vi endte på en beskeden 3. plads, som vi fik et gavekort på 200 kr. til Intersport.

Susanna Graabæk
Formand
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Præmie - eller måske trøstepræmien nydes
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SIF Frederikshavn cykling
Cykeludvalget havde den store glæde at hejse standeren den 10 april. 2015 kl. 1400.
Der var mødt 17 mand op, der efter standerhejsning, som aftalt skulle køre en bette trænings /
køretur på 35 km. I omegnen af det flade Frederikshavn.
Efter klikket fra cykelskoene og pedaler var faldet på plads, var der samler afgang. Under turen
var der samling på rytterne, således at alle ankom samlet til FLS FRH.
Kort efter ankomst begav alle sig til møde i messen ”Lanterne” hvor der var klargjort et enormt
festmåltid i form af VIP Pølser (VIP står for Viggos Indianerrøde Pølser), med brød og alt det
andet snask som er med til at lave denne grønsag til en gourmet ret.
Under dette festmåltid, blev traditionen tro, årscykelslangen pumpet så rigeligt op som symbol
på at sæsonen nu er i gang.
Alle syntes det var en dejlig eftermiddag, som lover godt for den følgende sæsson og vi glæder
os til cykelåret 2015 hvor vi forhåbentlig skal cykle imod vore venner fra alle værnene og vi er
sikker på at vi i år render/kører med de helt store præmier.
Med sportslige hilsener

Viggo/Henrik
(Nu kører det for os)
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SIF bestyrelse

Søværnets idrætsforening Bestyrelses Sammensætning
Formand: Klaus Hjorth
Tlf. 4130 9818
Næstformand og formand for SIF København:
Kristen Trap
Tlf.: 2516 4228
Kasserer og formand for SIF Århus:
Torben Tvevad Kjaerulff
Udvalgsmedlem og formand for SIF Korsør:
Peder A. Madsen
Udvalgsmedlem og formand for SIF Frederikshavn:
Lars Eriksen
Søværnets Idrætsforeningers Sekretariat
Kristen Trap – Willy Kristiansen
A.H. Vedels Plads
1439 København K.
Tlf.: 3266 4233
Sekretariatet er åbent tirsdage fra 1000 - 1500.
Uden for fast telefontid kan sekretariatet kontaktes på mobil: 2516 4228
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Afholdt den 10. marts 2015 i cafeteriet på Flådestation Frederikshavn
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved Formanden
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand:
a. Formand
Lars Eriksen
6. Valg af kasserer:
a. Kasserer
Thomas Jensen
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Næstformand
Paw Nielsen
b. Bestyrelsesmedlem
Willy Kristiansen
c. Bestyrelsesmedlem
Mariann Vestergaard
d. Suppleant
Pia Grøndal
e. Suppleant
Peter Eriksen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor
Thorkild Carlsen
b. Revisor
Viggo Nielsen
c. Revisor suppleant
Ken Normann
9. Eventuelt

ikke på valg
på valg (modtager genvalg)
på valg (modtager genvalg)
Ikke på valg
På valg (Modtager genvalg)
På valg (Modtager genvalg)
ikke på valg
ikke på valg
På valg (modtager genvalg)
ikke på valg

Formanden bød velkommen til de 41 fremmødte delegerede. Det var dejligt at se så mange
fremmødte, når man ved hvor meget alle har at løbe til.
Herefter over gik man til dagsorden punkt 1.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Bent Råbjerg som dirigent.
Bent Råbjerg blev valgt og konstateret at mødet var lovligt og beslutningsdygtig.
Ad. 2.
Formands beretning SIF Frederikshavn 2014.
Året der er gået 2014:
Som ved tidligere beretninger så vil jeg starte med at kigge tilbage på året der er gået set fra
min stol af. Selvom vi stadig oplever fald i medlemstallet så er det min generelle opfattelse, at
det går godt i SIF FRH, og at der gennemføres mange gode aktiviteter.
Jeg vil igen i år lade de enkelte udvalgsformænd berette om de enkelte udvalgs aktiviteter, og
jeg vil afslutningsvist knytte et par ord omkring det kommende års udfordringer.
Men først et tilbageblik på året der er gået, 2014;
• Fælles standerhejsning. Vi startede med at gøre kunsten fra 2013 efter og startede med
en fælles standerhejsning i april måned, for markering af den officielle start på idrætsåret
2014. Der var igen god tilslutning til standerhejsningen - og jeg tror at denne aktivitet skal
være en fast begivenhed fremover i vores frederikshavner Afdeling - også selvom mange
af idrætsudvalgene allerede på dette tidspunkt har været i gang siden årsskiftet. Som
mange nok har set så mangler standeren i øjeblikket - den overlevede ikke en af sidste
års storme - men bare rolig, vi er ved at anskaffe en ny.
• Møder i 2014. Der har som i tidligere år været afholdt en række møde i SIF regi både i
den store bestyrelse samt i vores afdeling. Bestyrelsesmøderne i vores egen afdeling har
været afholdt efter behov, og det er blevet til fire møder i løbet af året.
• Fald i medlemstal. Også i 2014 har vi oplevet et fald i medlemstallet. Således er antallet
af medlemmer for 2014 gjort op til 1858 (minus 260)/851 (minus ca. 100) i forhold til
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2118/954 i 2013. Vi håber efterhånden at tallet er ved at stagnere, og at der kommer nye
medlemmer til. Det glæder mig i denne forbindelse, at der indenfor den sidste tid et set
nye medlemmer i flere af vores udvalg her i SIF FRH. Vi arbejder ligeledes på højtryk
for at ”fange” de medlemmer som ikke længere betaler kontingent ved løntræk, evt.
som følge af overgang til nyt job. Dette vil også hjælpe i det store regnestykke. For at
vi har det korrekte billede af medlemstallet, så er det stadig yderst vigtigt, at udvalgene
er opmærksomme på om udvalgsmedlemmerne er medlem af DMI, og at udvalgene
løbende og mindst en gang om året, til budgetmødet, foreligger en medlemsliste over
aktive medlemmer.
Marineidræt. Marineidræt har i 2014 været udgivet som normalt. SIF FRH har bidraget
til artikler til bladet, men det kan gøres endnu bedre. Det er især vigtigt i disse tider, hvor
det er nødvendigt med en ekstraordinær rekruttering til SIF i forbindelse med de faldende
medlemstal. Så venligst bidrag til bladet, så vi kan få syn for jeres aktiviteter, og således
vi kan videreformidle.
Økonomi. Alle udvalg var i 2014 beskåret på de økonomiske midler eller tilskud grundet
manglende indtægter som følge af det faldende medlemstal i vores forening. Jeg
vurderer umiddelbart at aktiviteterne i udvalgene har fortsat ufortrødent, og jeg har ikke
fra nogen af jer hørt, at der skulle være problemer med at få midlerne til at strække. Det
er set fra min stol meget positivt, og jeg skal her takke jer alle for at I har bidraget jeres til
at få tingene til at køre med de færre midler. Som I også ved, så har vi til 2015 heller ikke
fået det beløb, som vi i første omgang havde ansøgt, med baggrund i jeres ønsker. Det
vi har endt op med er det samme tilskud, som I fik i 2014 - med mindre i selvfølgelig har
anmodet om mindre, og det er der enkelte udvalg som der har. Jeg er fortrøstningsfuld i
denne henseende, og har tiltro til at I også i 2015 kan gennemføre gode aktiviteter, med
de midler som i er blevet bevilliget.
DGI medlemskab. Vi har i SIF FRH valgt ikke længere at betale for medlemskab af DGI.
Årsagen skal findes i, at beløbet for medlemskab er steget betydeligt - dette grundet
den nye medlemsregistrering som påbegyndte sidste år. Normalt har vi kunnet betale for
medlemmerne i det udvalg, som benyttede DGI - nu skal vi betale medlemskab for hele
afdelingen. Det er meget få udvalg og meget få medlemmer, som har benyttet sig af DGI
tilbud - og dette har ikke stået mål med det ret så høje kontingent vi nu vil blive opkrævet.
Dette tiltag har været nødvendigt grundet den pressede økonomi - og jeg håber at de
berørte (petanq) finder andre måder at deltage i stævner på.
Sejlsport. Grundet nyt forsvarsforlig så har man ved SVN myndigheder revurderet
anvendelsen af tildelte ressourcer, og dette er sejlsporten i SIF blevet ramt af. For os i
FRH, så har OLSF normalt vartet de af Forsvarets sejlbåde, som normalt ligger hernede
- og som vi i SIF har fået lov til at anvende. Vi har så givet tilbage, ved at støtte aktiviteter
og stævner med bådene, som OLSF har været ansvarlig for. Bådene er nu oplagt med
henblik på afhænding, idet Forsvaret ikke længere vil eller kan koste på dem. SIF FRH
sejlsport eksistensgrundlag (noget af sejle i) syntes derfor langsomt at forsvinde. Af
denne grund ansøgte SIF SEJL om donation af en af bådene - og denne er for nylig gået
igennem, således der stadig kan sejles, for dem som har lyst. Hvordan man fremover vil
afvikle mesterskabssejladser eller nordiske mesterskaber, skal jeg lade være usagt her.
Skydeudvalget. Skydeudvalget fik sidste år ny formand, og til alles orientering, så har
skydeudvalgets aktiviteter været sat i bero i et stykke tid. Udvalget er således ikke
nedlagt, men kun lagt i ”dvale” i et stykke tid, indtil man finder way ahead i udvalget.
Forretningsordener. Jeg havde i 2014 pålagt udvalgene en opgave med omskrivning af
udvalgsvedtægter til Forretningsordener, således dette var i tråd med SIF overordnede
vedtægter. Det har været positivt at se, at I ude i udvalgsbestyrelserne er gået godt til
opgaven, og de fleste er nu i mål med dette arbejde. De udvalg der endnu mangler, skal
vi gerne have med på vognen her i 2015 – og hvis I måtte have brug for hjælp, så spørg
endelig undertegnede.
Aktiviteter (de enkelte udvalgsformænd fremlagde herefter beretning for respektive
udvalg for 2014 – udvalgenes beretninger kan ses på SIF kontor ved Sydkajen på FLS
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FRH
Året der kommer – 2015:
Hvad byder år 2015 os så, og hvad ligger der af umiddelbare udfordringer.
• Her skal vi især ligge vores fokus i 2015. Vi skal forsøge at være så synlige som mulige,
og udbrede kendskabet til de forskellige tilbud som SIF FRH udbyder. Vi har i denne
forbindelse udviklet en SIF FRH flyer, som I kan se her. Flyeren er rundsendt til alle
udvalgsformænd, og jeg kan kun opfordre til, at man udskriver et antal af denne, som kan
omdeles efter behov.

•

I samme moment skal jeg igen anmode jer alle om, via Marineidræt, om at gøre reklame
for jeres respektive udvalg – og her fortælle om de aktiviteter som I gennemfører i
udvalgene. Gode historier om vores aktiviteter, kan tiltrække flere medlemmer, hvilket vi
har brug for. Vedrørende Marineidræt, så står vi overfor en udfordring vedr. trykning af
bladet, idet vores interne leverandør, Forsvarets trykkeri, lukkes. Vi ser derfor i øjeblikket
på andre muligheder for at få bladet trykket – alternativt vil det komme til at fremgå på
SIF hjemmeside.
Fastholdelse af vores medlemmer sker bedst ved fastholdelse af aktivitetsniveau.
Jeg skal derfor opfordre til at man om muligt deltager i Landsmesterskaber og DMI
mesterskaber såfremt man har tid og lyst. Og som der nu står i ”BESTEMMELSER FOR
MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET”, så er der
til en vis grad åbnet mulighed for at dyrke idrætslige aktiviteter i arbejdstiden, så længe
idræts-virksomheden i sig selv ikke medfører optjening af merarbejde.
Det bliver også i 2015, at vi kommer til at sige farvel til Søren Munk, som i en årrække på
glimrende vis har siddet på formandsposten i SIF. Vi skal således i f. m. det kommende
Årsmøde i SIF have valgt en ny formand for SIF.
Søren har været en rigtig god formand, og han bliver svær at erstatte. Stor tak for
den måde du har været på Søren - jeg håber, at du vil følge med på sidelinjen i tiden
fremover.
Vedrørende SIF Årsmøde, så skal dette i år afholdes i Frederikshavn – datoen er
d. 17. april. Vi stiller som altid 5 stemmeberettigede til Årsmødet – og fortrinsvis fra
SIF FRH bestyrelse. Såfremt der er plads eller behov for eventuel deltagelse fra
udvalgsformændene, vil I blive kontaktet herom.
Den fælles standerhejsning er i år planlagt til den 28. april, og jeg håber at så mange
som muligt har mulighed for at deltage ved denne begivenhed.

Jeg vil afslutningsvist takke bestyrelsen, udvalgsformænd og idrætsudøvere under de enkelte
udvalg for det forgangne idrætsår, og ønsker jer alle et godt idrætsår 2015. Med disse ord
afslutter jeg min formandsberetning for 2014.
Af spørgsmål til beretningen.
Hvordan gør vi i petanque vedrørende medlemskab af DGI Nordjylland.
Må vi godt melde os ind når det kun drejer sig om os.
Svar fra formand ja det må i godt men vi vil ikke betale for alle vores medlemmer ca. 6000kr. når
det kun er jer der benytter DGI.
Den samlede beretning blev godkendt
Ad. 3.
Thomas fremlagde regnskab 2014 der var revideret uden påtaler.
Regnskabet udviste et positivt resultat på 19000kr der indgår i budgettet 2015 så der ikke skal
spares så meget.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4.
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Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad. 5.
Formand Ikke på valg
Ad. 6.
Thomas Jensen blev genvalgt
Ad. 7.

Ad. 8.

a. Næstformand
b. Bestyrelsesmedlem
c. Bestyrelsesmedlem
d. Suppleant
e. Suppleant
Genvalg på alle pladser.

Paw Nielsen
Willy Kristiansen
Mariann Vestergaard
Pia Grøndal
Peter Eriksen

på valg (modtager genvalg)
Ikke på valg
På valg (Modtager genvalg)
På valg (Modtager genvalg)
ikke på valg

a. Revisor
b. Revisor
c. Revisor suppleant
Genvalg på alle pladser.

Thorkild Carlsen
Viggo Nielsen
Ken Normann

ikke på valg
På valg (modtager genvalg)
ikke på valg

Ad. 9.
• Formand SIF Søren M. Madsen takkede af i dette forum med alt mulig godt for
idrætsforeningen i årene frem.
• Forslag om mere aktiv søgning af medlemmer feks. Internt tv evt. gennem Garnison
kommandanten.
• Aktivitetsdag.
• Medlemslister.
Referent

Willy Kristiansen
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Århus
Århus afdeling

13. april 2015

Referat af Generalforsamling i Søværnets Idrætsforening Århus Afdeling, der blev gennemført
Onsdag 11. marts 2015 k. 1500
I Sødalsparken, mødelokale ”BK stillerum”.
Efter følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning (ved Formand og udvalgsformænd, der fremlægges kort og informativt. Fuld beretning med billeder - sættes i Marineidræt).
c. Regnskab.
d. Behandling af forslag.
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f.

Valg af bestyrelse:

Formand: J.B. Johansen ønsker at afgå – forslag Torben T. Kjærulff.
Næstformand: Susanna J. Graabæk – ønsker genvalg.
Kasserer: Lars Rohde Steenholdt ønsker at afgå – forslag Jesper Thingholm
g. valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppleant: Birgitte S. Vagnholm
h. Eventuelt.
Søren Munk Madsen blev valgt som dirigent under applaus fra den store fremmødte skare. Dirigenten
takkede høfligt og gav straks ordet til Formændene for aflægning af beretninger.
FM SIF ÅRH:
Jeg må konstatere at idrætten i Århus er for nedadgående, således er svømmeudvalget og cykeludvalget
blevet lukket hen over året. Sidstnævnte er dog fusioneret med SIF FRH. Faldskærmsudvalget kører på
laveste blus for at sikre at Leif kan deltage i DMI. Jeg deltog i to ud af fire møder med SIF og budgettet
for 2015 er meldt ud til de enkelte udvalg. Efter lukningen af SOK og udflytning af MST skal SIF ÅRH
nytænkes inden Bunkeren også flytter til Karup. Husk at skrive indlæg til SIF bladet (pt. elektronisk).
Herefter blev ordet givet til udvalgsformændene for sejlsport, badminton, løb, faldskærm og golf (bilagt).
Kassereren gennemgik regnskabet. IAB.
Der var ikke indkommet forslag ej heller behov for særlige kontingenter.
Torben Kjærulff blev valgt som ny formand for SIF ÅRH.
Susanna Graabæk fortsætter som næstformand.
Jesper Thingholm blev valgt som ny kasserer.
Lars Steenholdt blev valg som revisor – den anden revisor står åben og Birgitte Vagnholm vil blot være
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revisorsuppleant.
Under eventuelt blev der opfordret til at afdelingen bliver opdateret på SIF hjemmeside ved at tage
kontakt til OLSF-1100B Gustafsen, Claus Just. Herefter orienterede SIF formand Søren Munk Madsen
om generelle forhold for SIF, herunder den nødvendige ændring af struktur, der også fremkommer
grundet det manglende medlemstal i SIF. Gennem de seneste år er antallet af medlemmer halveret!
SIF Landsmesterskab har muligvis også overlevet sig selv og bør i fremtiden slås sammen med DMI
mesterskaberne. Udvalgsformændene blev opfordret til at byde ind som arrangører af DMI mesterskaber
– ikke blot deres egen disciplin.
Efter Generalforsamlingen var foreningen vært ved et lille traktement, hvor afgående formand overrakte
en lille erkendtlighed som tak til dirigentens sidste rolle i SIF ÅRH.
Således opfattet.

J.B. JOHANSEN
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