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Redaktørens Klumme
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.
Husk at vi i foråret 2018 lavede om, således at Christian Gøtterup er blevet webmaster og kan
kontaktes på webmaster@sif-idraet.com.
Jeg er fortsat redaktør på Marineidræt og kan kontaktes på blad@sif-idraet.com og jeg vil meget
gerne, hvis I vil benytte blad@sif-idraet.com til indlæg, billeder og kommentarer.
Dette gælder kun til bladet.
Som I kan se er det et tyndt blad denne gang, hvis I ikke sender historier og billeder, så er der
ikke noget at berette. Og så mister bladet måske sin værdi og berettigelse?

Claus Gustafsen
Nummer/Periode
3 - OKT 2019
1 - FEB 2020

Deadlines for Marineidræt 2018/19
Til Redaktøren
14 SEP 2019
07 FEB 2020

Udkommer
Uge 43
Uge 09
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening København
Formander startede mødet og bød velkommen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Axel Svendsen. Axel blev valgt med akklamation.
Dirigenten tog ordet og kunne konstatere, at der ikke i SIF KBH vedtægter var præciseret
terminen for indkaldes til generalforsamling, samt termin for generalforsamlingens afholdelse.
Formanden anførte at dette stod i SIF vedtægter, og kunne oplyse at mødeindkaldelsen var
offentliggjort på hjemmesiden og i Marineidræt iht. SIF vedtægter.
2. Fremlæggelse af beretning og visioner.
Formandens beretning følger efter referatet.
Efter formandens beretning blev der spurgt til SIF KBH relation til Dansk Militær Idræt (DMI).
Refererer SIF KBH til SIF, som er medlem af DMI.
Formanden slog fast, at SIF KBH er en selvstændig idrætsforening, som refererer direkte til
DMI, ligesom SIF ARH, SIF FRH og SIF KOR er selvstændige idrætsforeninger.
SIF er et fælles solidarisk samarbejde mellem de 4 idrætsforeninger, som tager sig af
medlemsadministration og i solidaritet fordeler de økonomiske midler fra kontingenter.
3. Godkendelse af regnskab
Formanden gennemgik regnskab, hvorefter dette blev godkendt med akklamation.
Efter formandens gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019, efterspurgte flere om
regnskab ikke kunne lægges op på hjemmesiden.
Formanden svarede at selvfølgelig kunne det lade sig gøre.
4. Behandling af indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.
5. Valg af formand.
Formand Kristen Andreas Trap (ej på valg)
6. Valg af kasserer.
Kasserer Leif Hartmann Jansen (På valg.) Modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog Anker Østrup, hvorefter Anker blev valgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsesmedlem Frank Caspersen (På valg). Frank blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlem Jens Peter Ditmar Andersen (Ej på valg)
Bestyrelsesmedlem Lars Bach (Ej på valg)
Bestyrelsessuppleant Christian Gøtterup (På valg) Christian blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsessuppleant (Vakant) Jan Vesthede stillede op. Jan blev valgt med akklamation.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kritisk revisor Axel Svendsen (Ej på valg)
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Kritisk revisor Per Jensen (På valg) Per blev genvalgt med akklamation.
Kritisk revisorsupplant Søren M. Madsen (På valg) Søren blev genvalgt med akklamation.
9. Eventuelt.
Et medlem anførte, at bestyrelsen til næste års generalforsamling skulle indføje termin for
afholdelse af generalforsamling, samt termin for varsling i SIF KBH egne vedtægter.
Formanden tog til efterretning, at der var ønske om at yderligere, at gentage paragrafer fra SIF
vedtægter i SIF KBH egne vedtægter, således at alt var samlet.
Kristen Trap afsluttede mødet og ønskede alle en god tur hjem, og et godt idrætsår.

CHRISTIAN GØTTERUP

AXEL SVENDSEN

Referent

Dirigent

Fremmødte gæster til generalforsamlingen
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FORMANDENS BERETNING
Hvor blev fællesskabet af i SIF?????
For at opbygge og vedligeholde et fællesskab, er det nødvendigt at stoppe op en gang imellem
og gøre status. Der er en udvikling i SIF til ikke at overholde de vedtægter, som vi er enige om
ikke er tidssvarende.
Det gør jeg ikke i aften, men vi bør til stadighed kigge på udviklingen af SIF og justerer efter
behov.
SIFKBH stod for DMI jubilæumsstævne i skydning som blev gennemført i samarbejde
med politiets idrætsforbund på Københavns Skyttecenter og med indkvartering og
kammeratskabsaften på Marinekasernen.
SIFKBH fremtid fylder også meget i bestyrelsesarbejdet. Der opstår nye foreninger inden
for DMI i vores område, der ikke respekterer foreningsregler omkring ind og udmeldelse.
Det påtaler vi selvfølgelig via DMI. Der er stiftet en ny forening for kadetter under SOS på
Svanemøllen.
Vi arbejder med at få den bedst mulige løsning for fremtiden på Nyholm og umiddelbart sker der
ikke nogen ændringer før 2023.
SIF KBH administration.
Jeg har igen, i det år der er gået, påtaget mig opgaven, at udføre SIFKBH administration og har
uddelegeret opgaver til primært Leif, som har taget sig af møder i Garnisons Kommandantskabs
Koordinations Udvalget.
Den daglige opgave er at følge op på medlemsregistrering, så dem der ønsker at være medlem
af SIF KBH bliver meldt ind og modtaget i de respektive udvalg.
Vi har haft en medlemstilbagegang, men vi får stadig nye medlemmer primært til vores udvalg.
Personligt har det været et år hvor min bedre halvdel har været ramt af kræft og er stadig under
behandling frem til november i år. Leif, vores kasserer, er også blevet ramt af alvorlig sygdom,
og kan derfor ikke være tilstede i aften.
Tak til alle aktive idrætsudvalg for året 2018 og håber på en god og sund udvikling for SIFKBH
fremadrettet.
Tak for ordet

KRISTEN TRAP
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SIF bestyrelse
På SIF AFD Frederikshavns generalforsamling den 12. marts 2018 fik Thomas Jensen overrakt SIF Guldemblem
Begrundelse for tildeling af Guldemblem til Thomas Jensen fra SIF FRH.
• Thomas er ham alle bestyrelser drømmer om at have med på deres hold. Han har
afgørende indflydelse på alles trivsel.
•

Thomas har igennem en længere årrække været en del af SIF FRH bestyrelse og det
nyder vi alle stor gavn af. Han har en meget bred viden som han gerne deler ud af.

•

Thomas kan godt virke lidt stram, men der er ingen der kommer til ham uden, at han
hjælper. Han er altid klar på at give en hånd med, og får løst de fleste udfordringer.

•

Thomas er ham der sørger for at der bliver afholdt budgetmøder med udvalgene. Uden
hans arrangement ville mange udvalg kæmpe en kamp med budgetter og regnskab.

•

Thomas sørger for at der bliver indberettet til DIF og DMI.

•

Thomas gør en kæmpe indsats for at klubhuset fungerer.

•

Thomas er ikke kun kasser for SIF FRH, han sørger også for, at alt det praktiske i
sejlsportsudvalget fungerer.

•

Thomas har blandt sine uddannelser senest uddannet sig inden for sejlsporten, så han
nu kan fungere som dommer.

•

Thomas laver alle de opgaver man ikke vidste man havde, og derfor heller ikke altid ser,
at de bliver løst, men det fungerer.

•

Thomas er som oftest et (langt) skridt foran.

•

Thomas er vellidt blandt alle og er en afgørende faktor for at SIF FRH fungerer både i det
daglige og ved arrangementer.

STORT TILLYKKE TIL THOMAS

Willy Kristiansen overrækker Guldemblemet til Thomas Jensen
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SIF København Badminton

Badminton København
KBKr
Holdturneringssæsonen er slut for denne omgang og det er med beklagelse at sige at vi ikke
vender tilbage til næste sæson.
Vi havde problemer med at stille hold til to at kampene, hvorfor vi måtte aflyse.
Det gøres ikke ustraffet, så vi blev trukket fra turneringen.
Det bliver sværere og sværere for Holdkaptajn Jens at sætte hold, hvorfor det på
medlemsmødet blev besluttet ikke at tilmelde noget hold til sæsonen 2019-2020.
Venskabsturnering med Søvang
Det var den 12. marts og igen blev det en succes, der denne gang afholdt på HIA.
Der var stor tilslutning fra begge lejre. Der var en hyggelig aften i badmintonnens navn.
Medlemsmøde
Medlemsmøde blev afholdt torsdag den 21. marts
Der var 11 tilmeldte som var med til at godkende regnskaber og stemme den siddende
bestyrelse ind for endnu en valgperiode
Bestyrelsen ser derfor ud som følgende:
Formand: 		
Klaus Hjorth
Kasser:		
René Marott
Holdleder:		
Jens Søgaard
Bilagskontrollant: Søren Pihl
Lørdagshyggebadminton
Som en udløber af et aflyst landsmesterskab, blev der arrangeret lørdagsbadminton i stedet.
Dette var også tilfældet lørdag den 11. maj, hvor der var 10 tilmeldte til lørdagshygge med
samlet morgenmad, badminton og frokost inden der igen var opbrud efter nogle hyggelige timer.
BILLEDE
Husk af badmintonudvalget er på facebook. SB KØBENHAVN
Husk også at følge lidt med på www.badmintonpeople.dk for at se andre nyheder inden for
badminton.
Med sportslige hilsner og håbet om en god sommer, der dog også byder på lidt badminton.
Hilsen

Klaus Hjorth
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SIF Frederikshavn Sportsfiskeri

PUT AND TAKE MESTERSKAB SIF FISK FREDERIKSHAVN
5. MAJ 2019
Søndag den 5. Maj blev dagen, hvor vi skulle have kåret årets Put and Take mester.
Konkurrencen forgik i Dvergetved Fiskepark ved Kvissel. Dagen startede med rundstykker i høj
sol, hvorefter der blev gået benhårdt efter at få fanget fisk. Der var fisk kunne vi se, da der var
et tysk par, som hev den ene efter den anden ørred ind. Ved middagstid blev der grillet pølser,
som altid er en stor succes. En lille haglbyge blev det også til, men den var kort og solen kom
tilbage. Der blev fanget 3 fisk fordelt på 3 personer. Vinder af dagens største fisk tilfaldt Palle
Pedersen. Alt i alt en super dejlig dag med godt selskab og godt vejr. Årets havfisker skal kåres
d. 30. Maj, og det ser vi alle frem til.
Konkurrencens resultat blev
1 plads til Palle Pedersen 		
2 plads Henrik Kofod 		
3 plads Klaus Jensen 		

2.75 kg
1.65 kg
1.21 kg

Paw Nielsen

SIF FISK FREDERISKSHAVN

Palle, Henrik og Klaus
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Korsør
Referat af generalforsamling i Søværnets Idrætsforening
Afdeling Korsør afholdt 4. april 2019.
Formanden bød velkommen til de fremmødte og generalforsamlingen valgte Jesper fra
lystfiskerne til ordstyrer.
Formandens beretning:
Formanden orienterede om SIF KOR økonomi – budget og tildelte midler for 2019.
Vandreudvalget havde ikke indgivet budget, hvorfor formanden og næstformanden havde
besluttet, at der så heller ikke kunne bevilges udvalget penge, da disse jo skulle tages fra de
andre udvalg, som rettidigt havde indgivet budgetforslag.
Kajakudvalget har nu deres eget udvalg samt budget.
Formanden bad om, at alle relevante udvalgsbestyrelser lægger oplysninger op på SIF KOR
teamsite.
Formanden orienterede om, at den oprindelige generalforsamling var blevet aflyst grundet
manglende mødedeltagelse. Dette har foranlediget, at formanden samt næstformanden havde
udsendt en mail til udvalgene, hvor man bad om større opbakning til foreningen.
Som noget positivt nævnte formanden, at der er tilgang af såvel udvalg som medlemmer i de
enkelte udvalg. Og at dette kunne skyldes information på de sociale medier, især FaceBook. Så
dermed en opfordring til at anvende FB.
Der mangler indlæg fra SIF KOR til bladet Marineidræt, meget gerne med billeder.
Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger.
Regnskab:
SIF KOR fremlagde, dog kun i 1. eksemplar, regnskabet for 2018. Det havde ikke været muligt
at få bilagskontrolløren til at revidere, idet denne er gået på pension og som sådan ikke ønsker
dette virke mere. Da regnskabet er forholdsvis simpelt (udbetalinger til udvalgene) var det let at
overskue, og forsamlingen godkendte regnskabet på trods af manglende kontrol.
Beretning udvalgene:
Årsberetning SIF FISK. Vi startede sæsonen med en weekendtur til Agersø hvor 10
medlemmer deltog vi havde en dejlig weekend med godt kammeratskab.
2018 var også året hvor vi fik vores Facebook side ordentligt op at køre hvor bookning af
Martha nu foregår dette har været en stor succes og vi har store forventninger til at 2019 bliver
lige så godt som 2018.
Martha har fået sit årlige eftersyn og er klar til en ny sæson.
Lystfiskerklubbens bestyrelse ser frem til en ny sæson og ønsker knæk og bræk med fiskeriet.
Årsberetning badminton: 6 medlemmer spiller en gang ugentlig i vinterhalvåret. Ellers ikke
den store aktivitet.
Årsberetning golf: Udvalget har afholdt deres mesterskabsturnering løbende over hele 2018.
SIF KOR golf mester blev Jan Cordes.
Udvalget har også været på en 4 dages tur til Sverige, hvor der blev afholdt en turnering.
Denne blev vundet af Jes Hansen.
Vi har også deltaget i SIF mesterskaberne, der blev afholdt i Korsør. Dog løb vi ikke som i
2017 med alle præmierne, langt fra.
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Årsberetning kajak: Har nu eget udvalg i stedet for at ligge under lystfiskerne. Mangler dog
midler til 2019. Container til opbevaring fungerer fint.
Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen:
Kasserer Peder Madsen var på valg. Modtog genvalg.
Generalforsamlingen enedes om, at formanden i hvert udvalg er født ind i bestyrelsen.
Således er det kun formanden – næstformanden samt kassereren der er på valg ved SIF
KOR generalforsamling, de andre bestyrelsesmedlemmer er jo valgt i deres udvalg.
Valg af bilagskontrollør: Tommy fra fisk blev valgt.
Eventuelt: Forslag om, at der afholdes 2 bestyrelsesmøder pr. år i SIF KOR. (Under pkt.
eventuelt kan man ikke beslutte noget, kun henstille).
Henstilling om, at kassereren indkalder udvalgenes kasserere snarest, således midlerne kan
fordeles og man kan se, om der måske skulle være lidt midler til vandre- samt kajakudvalget.

Jes Hansen
Referant
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Stemningsbillede fra tidligere fisketur
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