
Referat Årsmøde 22. januar 2015 

 

Ad 1: Poul Larsen dirigent  

 Uddeling af pokaler: 

 Atletikafdelingen 

Sprinterpokalen Morten Dalgaard ,Everplay springpokal Morten Dalgaard, 

Kaste 5-kamp Nina Skov, Sofus Gyllenøhr Therese Helk Olesen 200 M, Dauerlauf Marianne 

Gram, Kammeratskabspokal Kasper Filsø,Ungdomsleder pokalen Lene Høgsberg – Gorm  

Tveen Rasmussen. 

Orienteringafdelingen Fiduspokalen Leon Bitsch og Peter Bo Madsen. Aktivitetspokalen 

Morten Frederiksen. 

Tri: Klubmester Eva Grønbæk og Torben Breinholdt, Årets aktive leder Janus Nørgaard 

Nielsen . 

Motion: Vandrepokalen Irene Sørensen. 

Støtteforeningen: Anerkendelsespokalen Lars Vestergaard 

Jubilæumsfadet Leon Bitsch  

Ad 2:              Året der gik, kan læses i SAM LØB. Ledelsen vil i 2015 sætte fokus på frivillighed, 

oprette frivillighedskorps – man kan tilmelde sig korpset ved kontingent-indbetalingen. Har 

allerede mange som hjælper til med alle mulige opgaver, store som små. Men det kan være, 

at der går flere rundt, som gerne vil hjælpe – dem vil vi gerne have fat i. Og vi ved, fra de folk, 

som vi har med, hygger sig ved at være med. Være sammen om at løfte en opgave – gøre en 

forskel – uanset om man er træner for de små eller til Skive løbet, bage kage til alle de 

frivillige hjælpere til atletikstævner, arrangerer stævner, træner ved sommeratletik for de 

små, etc. Jeg kunne blive ved … som frivilling gør man en forskel for SAM og for SAM’ere  …  

 

Er man frivillig I SAM får man adgang til en masse kurser og uddannelsen hos både Dansk 

Atletikforbund, DGI og DIF eller lokale kurser, som afvikles I samarbejde med SIS og 

uddannelses institutioner I SAM. Kurser som både på længere sigt kan komme SAM til gavn, 

men også kurser/uddannelsen som man selv kan bruge fx i hverdagen/det daglige arbejde.  

 

 

 



Økonomi – vi har en god økonomi,  der er penge på bogen. 

Vi vil gerne brug penge på idéer eller andet som bidraget til at de mål, som vi har I SAM I 

henhold til vores vedtægter. 

     lubbens formål er,  å forskellig vis, at give medlemmerne mulig ed for at o f lde deres 
be ov for bev gelse og samv r med andre, samt at o f lde medlemmernes l st  l 
konkurrence, både med sig selv og andre.  

Derfor begynder vi det nye år med at holde meder med alle afdelinger ifh. Fremtidsvision, 

fremtidsprojekter, planer etc. og økonomiske muligheder.  

 

 

Stadion og samarbejdspartnere 

Samarbejde om at udnytte og udvikle de rammer vi har, Thor er med i en projektgruppe 

sammen med Skive Sportsdans, BKL Motion, SIK, Dart klubben.  

 

Ad 3 

Merete gennemgik regnskabet, overskud på  69.788 kr. Egenkapital lige under 800.000 kr. 

Den væsentlige årsag til overskuddet er, at der er brugt en del mindre penge på børne og 

ungdomsarbejdet samt talentpleje, det skyldes ganske enkelt, at nogle tiltag ikke blev sat i 

gang. Det er med i budgettet for 2015, hvis ideerne og ressourcerne kommer. 

  

Ad4             4a: Udskiftning i udvalget – de ”gamle rotter” skiftes ud med nye kræfter. Udvalget består nu af 

Jan Gram, Tina Ibsen, Merete Risvig, Per Rachbek, Knud Hansen. Formandsposten er vakant.  

Planlægningen af DM er allerede godt i gang, der er kommet flere med i processen - med 

koordinator Kim Risvig i spidsen. Der skal bruges mange hjælpere de to weekender, der er 

lister ved opslagstavlen og i hallen, man kan skrive sig på!  

Vi har i flere år gjort opmærksom på, at frivilligheden ikke er så nemt at finde som tidligere. 

Tidligere på året har vi sendt en opfordring til ledelsen, om at genoptage forslaget om at 

ansætte en ½ tids forretningsfører i klubben, som kunne hjælpe med de mange 

administrative opgaver, der er rundt omkring i afdelingerne og derved have mere overskud 

til feks afholde stævner. 2014 har været et fantastisk år for mange af vore atleter og 2015 

bliver mindst lige så god.  

 



4b: Tri: Udvalget består af Peter Svendsen. Hardy Winther, Lars Poulsen , Niels Peter Bækhøj 

Sørensen, Bjarne Thomsen, Peter Svendsen. 

Glæder sig til at Skive Badeland åbner, brugt megen tid på transport. Har tidligere hængt 

sedler op med aktiviteter, det gør vi ikke mere. Ikke det store respons – bruger nu en lukket 

Facebook gruppe. Mål for 2015 6-7 % af medlemmerne bliver DM mestre.  

4c: Motionsafdelingen: Kører stabil ca. 300 medlemmer, 40 trænere. 2015 Serieløb mange 

deltager, motionsløbene faldende tilslutning, dog god tilslutning til Nytårsløbet. Foredrag om 

kost med Luise Sønder 18. februar, foredrag med en motionist der fortæller om sin karriere 

senere på årt. Leon, Kristiane og Linette taget initiativ til Crossfit i Krabbesholmskov – , 

kommer i løbet af foråret. 

 

4d: Orienteringsafdelingen: Sidste års målsætning blev næsten holdt.  Bestyrelsen Gert, Erik, 

Kaj, Niels, Viggo og Ellen 

Målsætning for 2015: Klubture, Divisionsturnering, Startkursus, Træningsløb  O løb for 

skolerne,   Find vej 2015 i Skive Plantage, Skaw Dysten, Korttegning, Fidusen og Juleløbet 

Man kan selv printe sine kort ud fra sin computer derhjemme til alle skove i Danmark 

4e:Rulleskøjteudvalget: Ingen til stede 

Ad5  Ingen indkomne forslag 

 

Ad6                   Konservativ budget sat til at gå i nul, alle afdelinger fået det de har bedt om. Følger nøje op 

på budgettet, så andre afdelinger kan få penge, hvis en afdeling har budgetteret med penge 

til en aktivitet, som de alligevel ikke får gennemført. 

Ad 7  Lige år 

Ad8  Karna Bjarup genvalg 

Ad9  John Jensen 

Ad10  Lige år 

Ad 11  Poul Larsen, Daniel Sigaard Bilstrup 

Ad 12  Bjarke Brøns 

 

 



Ad13                 Thor Knudsen orienterede om hallen. Taget skal repareres(har aldrig været tæt), ansvaret 

kan ikke placeres nogen steder. Lokal og Anlægsfonden bevilliget 1,5 mill, vil gerne have 

isoleret også, skal ud i licitation – kommunen vil støtte, Spar Vest fonden, søger Fonde og 

klubberne skyder et beløb i projektet.  

 

Stadionprojekt. 

Med i projekt sammen med SIK, Cykelklubben, Bokseklubben, Sportsdanserforeningen, 

Dartklubben om udvikling af Stadion. Fremtidsprojekt på ca 40 mill. 

Forsamlingen bakkede op om projektet. 

 

 

               


