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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 bidragsydere fra flere steder rundt i landet.
Husk at jeg også gerne vil have jeres billeder seperat og ikke lagt ind i et Worddokument
eller i en pdf fil, det giver mig bedre muligheder for at lave et godt resultat. Jeres placering i
dokumentet vil jeg forsøge at overholde, hvor det er mulig, men siderne forløber ikke altid helt
ens med jeres opsætning og med bladets, så send meget gerne billederne ved siden af også.
Nye mailadresser: Der er nu kommet en mailadresse til hver afdeling, arh@sif-idraet.com, frh@
sif-idraet.com, kbh@sif-idraet.com og kor@sif-idraet.com.
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 2016
1 - FEB 2017
2- JUN 2017

Deadlines for Marineidræt 2016
Til Redaktøren
16 SEP 2016
27 JAN 2017
19 MAJ 2017

Udkommer
Uge 43
Uge 09
Uge 25

Marineidræt 2/2016 side 3

Dødsfald

Æresmedlem nr. 10
Knud Sørensen
er afgået ved døden.

Æret været hans minde

Marineidræt 2/2016 side 4

SIF Frederikshavn Petanque

Lige en hilsen fra SIF Petanque klubben.
Vi havde i lørdags en FLS OPEN turnerig på vores petanquebane på Flådestationen hvor vi
havde inviteret alle med tilknytning til søværnet til at komme og deltage. Vi er 35 medlemmer i
klubben, men vil gerne have flere medlemmer, desværre var der ikke nogle der kom og prøvede
spillet.
Så vi var bare 21 af klubbens medlemmer der mødte op og vi fik en hyggelig dag. Vejret var
godt, vi startede med kaffe og rundstykker før vi gik i gang med kampene.
Til middag var der en pålægsplanke og da vi var mætte, spillede vi videre og til sidst skulle
vinderne findes. En spændende kamp hvor det endte med en sejr til Knud og Britta.
Formanden Johnny kunne overække pokalerne og en lille forfriskning til vinderne.

Hilsen Hans Dalsgaard
Ps. Klubben blev startet den 28. okt. 1996 så der er snart 20 års jubilæum og der er nogle
medlemmer der har været med fra starten.

Vinderne
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Referat af Søværnets Idrætsforening årsmøde

Middelfart, den. 16. april 2016
Referat fra Årsmøde 16-04-2016
Deltagere Stemmeberettigede: 14 i alt - 4 bestyrelsesmedlemmer - 5 delegerede fra SIF KBH,
4 delegerede fra SIF FRH og 1 delegerede fra SIF ÅRH. Ingen delegerede fra SIF KOR.
Gæster: Johnny Bannow – Søren Munk Madsen begge æresmedlemmer.
1. Valg af dirigent Formand Klaus Hjorth bød velkommen til Årsmødet.
Formanden gik over til Pkt. 1 på dagsorden: Valg af dirigent.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Leif Hartman som dirigent. Leif Hartman 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 14 stemmeberettigede. Dirigenten accepterede forsamlingens ønske om at formand SIF
KBH tog referat.
2. Beretning ved formanden:
Generelt
Med denne beretning for foreningsåret 2015, ønsker Søværnets Idrætsforening (SIF) først
og fremmest at takke de mange frivillige ledere, som i årets løb har medvirket til at fremme
idrætten i Søværnet. Tak til alle medlemmerne ude i afdelingerne, for uden disse ville det ikke
være muligt at opretholde fire aktive og levedygtige afdelinger. Aktivitetsniveauet er selvfølgelig
forskelligt i de fire afdelinger, men det vigtigste er dog, at der er aktivitet, så vi har noget at
bygge videre på.
SIF bringer samtidig en tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer og
foreninger samt enkelt personer, for godt samarbejde og støtte i 2015.
Økonomi
Regnskabet for 2015 vil blive fremlagt senere på årsmødet, hvorfor jeg ikke skal bruge mange
ord på det nu, men dog sige at det lader til, at vi går en lysere fremtid i møde. Der har været
mistet en del medlemmer de sidste år grundet løntræk kun kan være på den ansatte. Cirka 140
i 2015.
Men med ihærdighed har SIF fået mange af de udfaldene fra løntræk ind i folden igen. Tak
til John Salberg (Regnskabsfirma) for den hjælp han har ydet i året løb. Også en tak til Willy
Kristiansen SIF FRH for udførelse af arbejdet som regnskabsansvarlig.
Mødeaktivitet
Det holdt hårdt med at komme i gang med møderækken efter formandsskiftet. Formanden
bestrider sejlende tjeneste hvilket kan gøre det svært at få til at passe sammen med de andre
bestyrelsesmedlemmer. Men der kom gang i det og der er blevet bestyrelsesmøder med den
sædvanlige dagsorden. Møderne er primært blevet afviklet som VTC-møder og et enkelt i
Aarhus
Afdelingerne
Der er stor aktivitet i afdelingerne. Korsør er ved at rejse sig igen efter en del års dvale. Dette er
jo positivt. Aarhus er også ved at finde sit nye ståsted efter nedlæggelse af SOK og oprettelse af
Værnfælles kommando. Yderligere information om afdelingerne kan fås i de enkelte afdelinger.
Fremtid
SIF skal ud på de sociale midier. Der vil i løbet af året blive mulighed for at komme i kontakt
med SIF via Facebook. SIF vil på den måde kunne nå ud til flere potentielle medlemmer af
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SIF afdelinger end tilfældet er for nuværende. Der er positive tilkendegivelser fra afdelingerne,
hvilket forhåbentligt gør, at SIF går en aktivitetsfremmende tid i møde.
Æresmedlem.
Det har desværre også været i det forgangne år at vi skulle sige farvel til Æresmedlem nummer
10. Knud Sørensen. FRH. – æret være hans minde. På selv samme dag som beskeden blev
overgivet til formanden, var det også bestemt, at udnævne æresmedlem NR. 24 af SIF.
Det blev Jens Peter Ditmar Andersen. SIFKBH, med begrundelsen i hans store virke inden for
især sejlsport og bestyrelsesarbejde i SIFKBH. Tillykke med udnævnelsen.
Formanden vil gerne takke SIF bestyrelse for samarbejdet i årets løb, med ønsket om fortsat
godt samarbejde.
Tak for ordet
3. Godkendelse af regnskab: Regnskabet 2015 blev gennemgået af kassereren.
Regnskabet blev efter en debat enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingenter. Kassereren fremlagde
budget til orientering. Formanden meddelte, at bestyrelsen anbefalede uændrede kontingenter.
Efter en debat omkring DMI kontingentstigning, blev det enstemmigt vedtaget, at kontingentet
ikke skulle ændres.
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag
6. Valg af formand: Dirigenten meddelte, at bestyrelsens forslag var genvalg af nuværende
formand Klaus Hjorth. Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Ingen blev foreslået.
Klaus Hjorth blev valgt med akklamation.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Steen Rørbæk Jensen er ikke på valg.
Revisor Kent Ravn er på valg. Kent Ravn blev genvalgt. Revisorsuppleant Gert W. Hansen er
på valg. Gert W. Hansen blev genvalgt
8. Eventuelt:
En lang debat omkring medlemstilhørsforhold samt SIF organisation i forhold til det omgivende
samfund (DMI, Kulturministeriets centrale medlemsregister samt bankkonto problematikken),
afsluttedes med at formanden anmodede forsamlingen om at udråbe et trefoldigt leve for SIF.
Dette blev udført, før forsamlingen gik til skafning.

LEIF HARTMAN
dirigent
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SIF Frederikshavn Floorball

Turnering ved SFFK

Søndag den 3. april havde SFFK deres først turnering i 2016. 3 klubber fra Frederikshavn og
omegn var inviteret, klubberne var Strandby Tornados, Park og Vej samt Blackhawks.
Hele arrangementet startede kl. 0900, hvor alle var omklædt, klar og i godt humør. Klubberne
var alle mødt talrigt op. Formanden for SFFK bød alle velkommen og takker for den store
opbakning, samt takkede dommeren for at ville bruge lidt tid til at dømme alle kampene, her på
en højhellig søndag.
Allerede fra første fløjt var stemning høj, Blackhawks og Strandby Tornados lagde ud med
første kamp, hvor Blackhawks tog den første sejre. 5 min efter slutfløjt på første kamp, stod de
næste to hold på banen, klar til at give den max gas.Et super arrangement sluttede kl 1400 med
lidt kold til ganen. Fairplay var i højsædet og masser af godt humør. SFFK tog desværre ikke
første pladsen, men endte på en flot 3. plads.
Kamp-/resultatprogram
Kamp nr. 1
Kamp nr. 2
Blackhawks 3. div
Strandby
Park og Vej
SFFK
Tornados
7

-

Kamp nr. 3
Blackhawks 3. div
5

4

-

5

3

Blackhawks 3. division
Strandby Tornados
Park og Vej
SFFK

8
Kamp 1

-

7

3
SFFK

-

Resultatsoversigt
Kamp 2
Kamp 3

3
Point ialt

2 (+4)

1

2 (+4)

5 (+8)

0 (-4)

1

0 (-5)

1 (-9)

2 (+1)

1

2 (+5)

5 (+6)

0 (-1)

1

0 (-4)

1 (-5)

Slutresultat af dagens turnering
1. Blackhawks ”3.division”
2. Park og Vej
3. SFFK
4. Strandby Tornados
Bestyrelsen for SFFK takker for en god dag
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3
SFFK

Kamp nr. 6
Blackhawks 3. div

Park og Vej
-

-

Kamp nr. 4
Strandby Tornados

Park og Vej

Kamp nr. 5
Strandby Tornados
3

3

Floorball byder på masser af action - men også tid til familiehygge.

SIF København Badminton

Sommeren er over os. Måske.
Sæsonen er slut og vi drosler ned hen over sommeren for at være klar igen først i august med
fornyet fuld styrke.
KBKr holdturnering
Årets turnering er slut og det er med glæde at kunne oplyse at vi trods manglende spillere til
samtlige runder alligevel forblev i nuværende række. Det er den række vi hører til i. Til trods for
tabte kampe inden start formåede vi alligevel at yde god modstand i hovedparten af kampene.
Der er allerede tilmeldt hold til næste sæson, hvor vi jo kun kan håbe på at vi kan stille fuldtallig.
Medlemsmøde
Medlemsmødet blev I år afholdt tirsdag den 15. 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 Klaus Hjorth
Kasserer Rene Marott
Udvalgs medlem Erik Østoft
Holdkaptajn Veteraner Jens Søgaard
Revisor Søren Pihl
Efterfølgende var der bare almindelig snak frem og tilbage om hvad vi kan gøre for at tiltrække
flere medlemmer. Der kom ikke noget endegyldigt svar ud af snakken.
Efter et godt og roligt møde takkede formanden for fremmødet. Og ønskede alle god vind.
Sæsonafslutningen ”Anders Open”
Sæsonafslutningen er i år sat til afvikling torsdag den 26. maj.
Der er tilmeldt 11, hvilket må siges at være pænt da det repræsenterer halvdelen af udvalgets
medlemmer.
GOD SOMMER

Klaus Hjorth
SB KBH
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SIF Frederikshavn Cykling

SIF Frederikshavns deltagelse i
Forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB)
Bornholm den 3. maj 2016
Så blev det søndag den 1.maj.
Otte friske gutter mødtes på Flådestationen kl. 17:00 for at pakke to biler med mountainbikes og
diverse cykelgrej + til to dages ophold på Bornholm.
Humøret var højt da vi drog af sted kl. 17:30. Første stop på vejen, blev gjort ved Hadsten
frakørslen, hvor vi samlede sidste mand op (pensioneret minedykker Jørn Peder).
Uden mad og drikke dur rytteren ikke, så vi indtog aftensmaden på Burger-King i Vejle.
Turen gik videre over Fyn og Sjælland, hvor vi kl. 23:30 nåede Køge og kørte ombord på
færgen til Rønne.
Efter lidt parlamentering frem og tilbage lykkedes det langt om længe at få køjer til alle mand og
vi gik til ro for at samle kræfter til de kommende strabadser.
Kl. 06:00 var vi i land og et fantastisk vejr mødte os, det var virkelig Solskins øen vi var kommet
til.
Almegaardens kasserne skulle være vores midlertidige hjem, hvor vi alle mand blev indlogeret
på standard belægningsstue.
Første løb skulle køres kl. 16:00 lige nord for Rønne i Hasle Lystskov tæt på kysten. Der
var 39 rytter til start i ”Solskinsløbet” der på papiret skulle være et opvarmningsløb til selve
DMI Landsmesterskabet dagen efter, men der blev virkeligt gået til stålet alligevel…… SIF
Frederikshavn placerede sig fint med en 2., 3., 4. og 5. plads i Oldboys klassen. En 1. plads i
Super Veteran og en 2. plads i Senior B. Det må siges at være flot kørt og vi var godt tilfredse.
Aften måltidet blev indtaget i Gudhjem i Røgeriet og Bøf restauranten. Da vi var godt mætte,
kørte vi en lille tur og nød den fantastiske udsigt langs kysten, Bornholm er i sandheden en
smuk ø.
Vi kørte tilbage til kasernen og de fleste hoppede tidligt til køjs for at være klar til morgendagens
strabadser.
Tirsdag var den officielle løbsdag og efter et god solid morgenmad og klargøring blev cyklerne
læsset i bilerne og vi kørte op mod Rytterknægten.
Vejret var igen fantastisk og der blev både tid til gennemkørsel af ruten og tur op i udsigtstårnet
inden starten gik 11:15 - 11:20 med 43 til start.
Det var en ret krævende rute på 3,46 km, med masser af udfordringer der skulle forceres,
mudderhul, smalle passager, tynde tværgående træstammer, rødder og ikke mindst klipper på
en stejl nedkørsel.
Det var med at holde tungen lige i munden og fokus på ruten, men efter et par runder blev man
dog lidt mere vovet, derfor, var det største uheld et sprængt dæk, desværre gik det ud over
vores bedste kører Jan som måtte udgå af løbet.
Der skulle køres henholdsvis 90/80/75 minutter, så der var rig mulighed for at få pulsen op
mange gange…. Så det var nogle trætte MTB’er der kom over målstregen.
Det var et fint og godt tilrettelagt løb som Bornholms Værns Idrætsforening havde arrangeret for
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os så stor ros og tak til dem.
Der var fin medie dækning hvor både TV2-Bornholm og P4 sendte fra løbet.
Det gik rigtigt fint for SIF Frederikshavn. Vi løb med mange præmier, så resultatmæssigt blev
det et kanon godt løb for os
Efter præmieoverrækkelsen kl. 14:30 gik vi i bad og pakkede sammen. Hjemturen var med
hurtigfærgen Rønne Ystad, gennem Sverige, Øresundsbroen broen til København, videre til
Ringsted hvor vi gjorde holdt og indtog aftensmad på en restaurant tæt ved motorvejen.
Vi nåede tilbage til Flådestationen onsdag kl. 00:30 godt trætte, men med en masse gode
oplevelser i ”rygsækken” Jeg tror alle syntes det havde været en fantastisk tur.

Torben Larsen.
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening 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 På valg (modtager genvalg).
6. Valg af kasserer:
a. Kasserer Thomas Jensen Ikke på valg.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Næstformand Paw Nielsen Ikke på valg.
b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen På valg (modtager genvalg).
c. Bestyrelsesmedlem Mariann Vestergaard Ikke på valg.
d. Suppleant Pia Grøndal Ikke på valg.
e. Suppleant Peter Erichsen På valg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor Thorkild Carlsen På valg.
b. Revisor Viggo Nielsen Ikke på valg.
c. R-Suppleant Ken Normann På valg.
9. Eventuelt:
Formand Lars Eriksen bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og gik straks til punkt 1
på dagsorden, valg af dirigent og foreslog Bent Råbjerg.
Ad: 1 Bent Råbjerg blev valgt som dirigent og konstateret at generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig.
Ad : 2 Formands beretning SIF Frederikshavn 2015.
Året der er gået 2015:
Traditionen tro, så vil jeg med min beretning kigge lidt tilbage på året der er gået, og
afslutningsvis kigge lidt på året der kommer.
Generelt så er det min opfattelse at vores forholdsvis lille idrætsforening og afdeling her i
Frederikshavn kører på udmærket vis med mange gode aktiviteter.
Disse aktiviteter vil jeg igen i år lade de enkelte udvalgsformænd berette om – idet de har den
indgående viden omkring gennemførte aktiviteter i respektive udvalg.
•

Fælles standerhejsning. Året startede officielt med den fælles standerhejsning herude
ved klubhuset d. 28 april. Der var premiere for den nye flagstang som var blevet
anskaffet, efter at den gamle måtte give tabt tilbage i 2014. Stor tak til Willy for at tilrigge
flagstangen, således SIF stander igen kunne veje ved klubhuset. Jeg finder stadig denne
begivenhed – som bidrager til det sociale i SIF – for væsentlig. Vi gentager succesen
igen her i 2016 – nærmere betegnet mandag d. 25. april, og jeg håber at I har tid og lyst
til at komme.

•

Møder i 2015. Også i 2015 er der blevet afholdt et antal møder i både afdelingsregi
samt i ”store SIF regi”. Jeg vil sige at vi her i afdelingen holder møder efter behov og når
nødvendigt – i 2015 har der ikke været behov for den store mødeaktivitet.
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•

Medlemstal. Medlemstallet er også faldet i 2015. Vi var her ved årsskiftet ca. 790
medlemmer i afdelingen her i Frederikshavn hvilket er ca. 60 medlemmer færre end
sidste år vi indberettede medlemmer. Til sammenligning var faldet fra 2014 til 2015 100
medlemmer – tendensen er således faldende. Jeg er optimistisk, ikke mindst fordi jeg her
indenfor de sidste par måneder har oplevet flere udfyldte ansøgninger end tidligere.
Samlet for SIF har der været en nedgang på ca. 140 imod en nedgang året før på 260.
Så jeg er fortrøstningsfuld.

•

Marineidræt. Som I nok har oplevet, så udkommer Marineidræt ikke i samme antal
eksemplarer som tidligere – der er nu ca. kun 2 blade til hvert udvalg, og Marineidræt
vil primært skulle downloades eller læses på internettet. Bladets fortsatte eksistens
afhænger af SIF medlemmer – og hvis man måler interessen for bladet på indlæg fra
SIFs udvalg, så har det ikke gode udsigter – specielt når der anvendes sparsomme
ressourcer på bladet. Jeg vil under punktet evt. senere i aften godt høre jeres mening om
bladet og drøfte bladets fortsatte eksistens.

•

Økonomi. Thomas vil senere gennemgå regnskab for 2015. I var i 2015 var I alle
blevet beskåret en procentdel i forhold til det beløb i havde ønsket – og jeg håber, at
økonomien har strakt sig til jeres behov. I har for 2016 ej heller fået det beløb, som I har
anmodet om, til det har økonomien ikke strakt sig. Jeg er dog stadig fortrøstningsfuld
idet det beløb, som I har gennemført aktiviteter for i 2015 (dvs. det beløb i blev bevilliget
i 2015) ikke har ændret sig væsentligt for året der kommer, altså 2016. Jeg har tiltro til
at I således også i 2016 kan gennemføre gode aktiviteter, med de midler som i er blevet
bevilliget.

•

Ny formand SIF + konstituering. Som jeg berettede om sidste år på ca. samme tid,
så havde vores tidligere formand Søren Munk Madsen meldt ud, at har ved årsmødet i
2015 ville trække sig som formand – hvilket også skete. Ny formand blev Klaus Hjorth,
som mange af jeg nok allerede kender (bla. fra SIF badminton). Ligeledes er ny formand
i Århus blevet Torben Kjærulf, som i dag arbejder i FSU i Århus. Sammen sætningen af
SIF bestyrelse er således nu Klaus som formand, jeg er blevet næstformand, således vi
fordeler lidt i syd/nord, og Torben er blevet kasserer.

•

Nyt udvalg/justering af løbeudvalget. I året der er gået, så har vi også goddag til
et nyt udvalg – eller rettere en justering af et udvalg i vores afdeling. Det er SIF FRH
Løbeudvalg, som har udvidet – og som nu også omfatter svømning. Svømningen foregår
i denne henseende oppe i bassinet på SMC om mandagen i tidsrummet 16-18, hvor der
vil være bassinvagt. Der er her tale om decideret svømning for svømmere – da bassinet
har nogle lidt andre dimensioner og udformning end normalt. Hvis I har spørgsmål hertil,
så kan I rette dem til Mads Damsgaard oppe på SMC.

•

Knud og Lisbeth Sørensen. Det har desværre også været i det forgangne år, at vi har
skullet sige farvel til trofaste og dedikerede medlemmer gennem mange år – herunder
bla. Knud og Lisbeth Sørensen, igennem tiderne meget aktive medlemmer i SIF, som
ikke længere er iblandt os – æret være deres minde.

•

Aktiviteter. Jeg vil nu lade de enkelte formænd for respektive idrætsudvalg berette om
deres aktiviteter for 2014:
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Udpluk af udvalgenes beretning
•

Skydeudvalg: Godt i gang igen efter dvale i nogle år.

•

Tennis: Kæmper pt med at overleve håber at 2016 kommer til at kører.

•

Petanque: Selv om året bød på megen regn har aktiviteten været høj, arbejder på
samarbejde med DGI.

•

Fisk: Stor aktivitet fluebinding – hav ture - å tur samt ture i EJØ og SIF polaris.

•

Sejl: Flere kapsejladser aflyst på grund af vejret, har nu egen Folkebåd, ny
påhængsmotor doneret af SIF.

•

Golf: Afholdt 5 matcher samt deltaget i Landsmesterskab og DMI mesterskab.

•

Floorball: Medlems fremgang og samarbejde med byens øvrige klupper.

•

Løb/svømning: Deltaget i 16 løb, det nye med svømning foregår på SSG om
mandagen.

•

Bowling: Det har været svært at stille hold men fik dog en 3. plads

•

Aerobig / Spinning: God aktivitet på gulvet og på cyklerne. Håber at cyklerne kommer
tilbage i bygning 14.

•

Badminton: Stabil medlems tal, ingen deltagelse i SIF landsmesterskab eller DMI

•

Cykling: 50 medlemmer, deltaget i DMI landsmesterskab landevej og MTB, 2016
afholder DMI landevej.
Alle udvalgene ønskede flere medlemmer og opfordrede alle til at udbrede kendskabet til
alle de tilbud der er i SIF Frederikshavn.
Hele beretning fra udvalgene er i klubhuset hvor de kan ses.

Året der kommer – 2016:
Hvad ligger der så og venter for SIF her i 2016 set fra min stol af?
• Vedtægter for SIF. Et af de områder, som vi i SIF bestyrelse kommer til at arbejde med i
løbet af 2016 er vores fælles vedtægter. Som I nok erindrer så ændrede vi i 2013 således
vi kom ind under et sæt fælles vedtægter, og hvor I som udvalg i den efterfølgende tid
omskrev jeres vedtægter til forretningsordener - og vi blev reelt en afdeling under SIF.
Det har efterfølgende vist sig at vores vedtægter trænger til en opstramning, idet vi i
DMI stadig opfattes som 4 foreninger. I relation til vedtægterne, kan disse læses lidt
forskelligt i relation til afdelings/forenings relationen - ligesom vedtægterne trænger til en
opstramning hvad angår medlemskrav.
Denne opgave tror jeg kommer i fokus for mig og bestyrelsen her i Frederikshavn i 2016.
•

Aktiviteter. Der ligger forhåbentligt også i 2016 mange gode aktiviteter og muligheder for
socialt samvær for alle vores udvalg. Jeg håber også at de idrætsgrene, hvor der normalt
afholdes SIF mesterskaber, kommer til at løbe af stabelen - når dette er sagt så kan jeg
oplyse at allerede nu, så er SIF mesterskabet i badminton aflyst.

•

SIF Årsmøde og DMI repræsentantskabsmøde. I 2016 forsøges ligeledes med
afholdelse af årsmødet sammen med DMI repræsentantskabsmøde i Middelfart. Det vil
vi gøre af to årsager - for det første for at få så mange delegerede fra afdelingerne med
til mødet, men også af ressourcehensyn. Mødet ligger i år 16. april, og jeg forventer at vi
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stiller med de fem som vi har lov til at være til møderne.
Som nævnt tidligere, så er den fælles standerhejsning i år planlagt til den 25. 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 2016.
Med disse ord afslutter jeg min formandsberetning for 2015.
Beretningen blev godkendt
Ad: 3

Ad: 4
Ad: 5
Ad: 6
Ad. 7
Ad.8
Ad 9

Kassere Thomas fremlagde regnskabet for 2015
En omsætning på 240 000 kr. med et overskud på 13 000kr.
Regnskabet blev godkendt
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Formand Lars Eriksen blev genvalgt.
Ingen valg.
Genvalg til Willy og Peter.
Genvalg til Thorkil og Ken.
Marineidræt blev diskuteret!!
• Dejlig med et blad!
•

Dyrt at få trykt!

•

Ikke alle får det!

•

Mangler indlæg fra udvalg.

•

Man kan selv trykke det ud fra hjemmesiden.

Apropos hjemmeside; hvordan gøres den mere levende, kan udvalgene selv
komme til at redigere deres side på hjemmesiden.
Der efterlyses et fællesarrangement /aktivitetsdag kan eventuelt være i forbindelse
med et DMI / SIF stævne.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for valget og dirigenten for godt ledet møde.
Efter mødet var der gang i den med at bygge det smørrebrød man ønskede, og mødet sluttede
med megen snak og hygge.

Willy Kristiansen
Referent
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Korsør
5-4-2016
Referat fra generalforsamling torsdag den 17 marts kl. 14.00 i fællesklubben.
Fremmødt:
Bestyrelsen. FM Carsten Morgen, Næstformand Barney Brodersen, Kasser Peder Madsen.
SIF KOR golf. Kasserer Jan Nielsen, Jan Cortes, Peter Kjær.
SIF KOR fiskeri. FM Anders Johnsen, Kasserer Jesper Sammy, Per Kirk, Jimmi Hangaard.
Idræt. Kim Berg
Afbud: Ingen.
Dagsorden: Formanden for SIF KOR startede mødet med at byde velkommen til fremmødte.
Den første generalforsamling i mange år og det var dejligt at se gamle og nye ansigter.
A.Herefter overgik SIF KOR FM til dagsorden.
Anders blev valgt som dirigent. SIF KOR FM tog referat.
B. Formand og udvalgsformænd fremlagde kort for de aktiviteter der havde været i 2015,
samt så frem til sæsonen 2016. SIF KOR FM gjorde opmærksom på at der vil blive oprettet
et fiin websted under OPLOG Korsør og opfordrede udvalgsformændene jævnligt til at fodre
Søværnets Idrætsforening Korsør hjemmeside med nyheder.
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/OPLOG_KORSOeR/SIFKOR/SitePages/Startside.aspx
Webmaster er Berit Nielsen, OLSK-SAKADM2@MIL.DK, som kan hjælpe med at lægge
nyheder eller andet ind på vores hjemmeside og har, samt vil være en stor hjælp i fremtiden
med at få hjemmesiden vedligeholdt og opdateret
C. Regnskab. SIF KOR kasser Peder Madsen fremlagde regnskabet for 2015. Det blev
vedtaget at der oprettes foreningskonti, så kassererne i udvalgene mere smidigt kunne
administrere regnskaber og bilag. Udvalgsregnskaberne afleveres til SIF KOR kasser i klar
og tydelig form og afleveres til revision inden den 15. januar det efterfølgende år og skal være
vedlagt attesterede bilag, bankudtog, opgørelser m.v. Budgetteret penge for 2016 til udvalgene
overføres, når foreningskonti er oprettet i Danske Bank. Aktion SIF KOR kasser Peder Madsen.
D. Behandling af forslag: Ingen forslag.
E. Kontingenter er fastlagt af udvalgene og kan ses på vores hjemmeside.
F. Valg af bestyrelse.
I henhold til Søværnet Idrætsforenings vedtægter paragraf 12, h. Formand og op til 2
bestyrelsesmedlem vælges på lige år og kassereren på ulige år. Derudover vælges suppleanter
og revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 2 år.
Carsten Morgen blev genvalgt for en 2 årlig periode.
Barney Brodersen blev genvalgt for en 2 årlig periode.
Peder Madsen, kasserer ikke på valg.
Peder Kjær blev valgt som revisorsuppleant for en 2 årlig periode. Årsregnskabet for 2015 blev
godkendt af Peder Kjær.
I henhold til Søværnet Idrætsforenings vedtægter paragraf 14, b. Revisor skal til enhver tid have
uhindret adgang til at efterse foreningens regnskaber og kassebeholdning m.m.
H. Eventuelt. SIF KOR FM opfordrede udvalgene til at komme med indlæg til Marineidræt, så vi
kan fortælle de gode historier og aktiviteter i Søværnets Idrætsforening Korsør.
SIF KOR FM anmodede udvalgsformænd løbende orientere FM, om nye medlemmer i
udvalgene, så SIF KOR kan registrere hvor mange medlemmer vi er ved året afslutning. Samt
vigtigheden af at nye, som gamle medlemmer betaler kontingent til DMI.
Herefter takkede SIF KOR FM medlemmerne for god ro og orden.
Referat: Carsten

Morgen.

