Beretning 2017.
2016 - klubbens 40 års jubilæumsår - er nu lagt bag os. For lige at dvæle lidt ved jubilæet, så synes
jeg, at det har været et godt jubilæumsår. Det blev markeret ved en aktivitetsdag, hvor vi gav
smagsprøver på vore idrætter, og der var kagemand i metervis.
Vi fik afholdt en kanon jubilæumsfest her på stadion, en fest med 181 glade medlemmer/gæster.
Alle afdelinger var godt repræsenteret, og det var dejligt, at så mange af klubbens unge
medlemmer også var med. Og tidligere medlemmer var med, og medlemmer der ikke er så aktive
mere var med. Jeg håber, at vi igen til efteråret, og fremover, kan samle så bredt et udsnit af
klubbens medlemmer til fest - og gerne ligeså mange.
Receptionen i december var ikke mindre succesfuld, og jeg tror, at der i løbet af dagen kom
omkring 200 gæster. Der var rigtig mange medlemmer, og tidligere medlemmer, til stede. Der var
byrådspolitikere og embedsmænd, der var sponsorer, der var pressen m.fl. Et fremmøde der
afspejler den brede opbakning, der er til klubben, og, vil jeg hævde, den respekt klubben nyder.
Jeg vil gerne sige tak for de gaver vi fik til receptionen - Tak til SparNord for 3 x 3.000 kr. til et
rejselegat, og tak til bilforhandler Dahl Pedersen for den flotte pengegave.
Prikken over i’et var den flotte ”udstilling” af scrapbøger og billeder, som vi kan takke Jens Jørgen
Kofoed for.
Stor tak til alle jer, der lagde tid og kræfter i jubilæumsarrangementerne 
Året har stået i jubilæets tegn, men der har, sædvanen tro, været stor aktivitet gennem hele 2016.
Meget af den aktivitet vil den enkelte afdeling sikkert komme ind på. Alligevel vil jeg gerne berøre
noget af det, der er sket i årets løb.
Motionsafdelingen arbejder flot og stabilt med mange til de ugentlige træninger, og mange
dedikerede instruktører. Initiativet ”fra Sofa til 5 km.” er en succes, og der er netop startet et nyt
hold med næsten 30 deltagere. Der er, sammen med kommunen, indviet træningsstationer i
skoven. Og meget mere.
Orienteringsafdelingen er også meget aktiv, læs blot Gert’s beretning. Der er samarbejde med
andre klubber. Der er korttegning og ajourføring af kort. Der er lavet løb i samarbejde med Trial
Runners, og så er der ikke mindst afviklet rigtig mange familieorienteringsdage, og bliver det igen i
2017.
De mange arrangementer og initiativer afspejler sig ikke rigtigt i antallet af medlemmer, hvilket
kan undre.
Triatlonafdelingen arbejder også stabilt og godt, og har gennem de senere år markeret sig i
forbindelse med Skiveløbet. De fleste, om ikke alle, medlemmer i afdelingen er selv aktive, og det
kræver mange træningstimer, at være aktiv i den idræt.
På sigt vil nogle af medlemmer måske trappe lidt ned, og forhåbentlig stadig være medlemmer af
klubben. Måske bliver der så tid og overskud til yderligere aktiviteter og initiativer.
Atletikafdelingen ligger bestemt heller ikke på den lade side. Også her er der rigtig mange
instruktører og trænere i aktivitet flere gange om uge, ja næsten dagligt, året rundt. Om
sommeren på stadion og om vinteren i Spar Nord Arena. Der er børnetræning og der er ungdomsog seniortræning i de mange discipliner.
Ved siden af træningen er der planlægning og afvikling af de mange stævner hen over året, med
de to indendørs DM-mesterskaber som flagskibene. Skole OL skal også nævnes, og det kommer
igen i år. I den danske atletikverden er vi kendte for at afvikle stævner og mesterskaber på højt
niveau.
Ved de store stævner, er det bl.a. en fornøjelse, at mange medlemmer fra alle afdelinger, ikke
mindst fra 60+ gruppen, er med til at hjælpe. Det at vi i den grad kan løfte i flok, er noget mange
andre klubber nikker anerkendende til, og nok også misunder os lidt for.

60+ er ikke en afdeling i klubben, men en gruppe af medlemmer, som har stor betydning for
klubben. Mange af jer der er en del af 60+ er en uvurderlig hjælp i forbindelse med arrangementer
og stævner i klubben. Der er ovenikøbet nogle, der træder til, når teaterkredsen har brug for hjælp
ved forestillinger. Aflønningen for dette går i klubkassen.
Jeg tror, det var Annette Nørgaard og Johannes Kudahl der for år tilbage tog initiativ til at starte
60+ gruppen. Som jeg husker det, var det i starten overvejende en mindre gruppe af personer,
som primært hjalp med praktiske ting. I takt med at der også er kommet fokus på sociale
arrangementer (kaffe/brød på stadion, foredrag og oplæg, udflugter m.m.) er 60+ gruppen også
vokset. Jeg synes, det er positivt, at vi i klubben har en gruppe medlemmer (over 100 tror jeg) som
på den måde imødekommer et behov for at være sammen og opleve noget sammen. Jeg ved også,
at det giver nogle udfordringer, men jeg tror på, at de er i en kategori, hvor de kan løses.
Et par gange i forbindelse med vore jubilæumsarrangementer slog jeg på, at vi skal være en ”vi
klub”, ikke en ”dem og os klub”. Det siger jeg ikke, fordi jeg ser tendenser til en ”dem og os klub”,
snarere tværtimod, men blot så vi ikke glemmer det.
For nogle år siden, besluttede vi på en generalforsamling, at bl.a. valg til afdelingsudvalgene skulle
tages ud af generalforsamlingen og fremover ske på afdelingsmøder forud for generalforsamlingen/årsmødet. Med det vedtægtsforslag der skal behandles på årsmødet, foreslår vi i ledelsen, at
valgene til afdelingsudvalgene igen skal ske på årsmødet. Bl.a. synes vi, at det kan være med til at
styrke det, at vi er én klub - ganske vist med flere afdelinger. Det at valgene sker på årsmødet gør
også, at deltagerne på årsmødet får sat ansigter på de der vælges.
Vi har en velfungerende klub, med positive medlemmer, mange instruktører/trænere og ledere,
meget gode faciliteter, up to date udstyr og en god økonomi.
Alene i 2016 har vi brugt næsten 200.000 kr. på udstyr og vedligeholdelse, og et pænt beløb på
jubilæumsarrangementer. Trods det kommer vi ud af 2016 med et resultat næsten i balance.
Jeg vil også nævne klubbens nye hjemmeside, som nu er ”kørende”. Det er en flot hjemmeside, og
jeg ved, det har været et stort arbejde at komme så langt. Der er mange ting, der skal falde i ”hak”,
og det har ikke hele tiden været lige nemt. Jeg tror, vi er der, hvor vi nu kan sige, at det er mindre
justeringer der mangler. Det er kompetente og engagerede folk der arbejder med det, så der er
kun grund til at glæde sig. Vi vil opfordre til, at alle afdelinger integrerer facebook på deres del af
hjemmesiden. Brug hjemmesiden, gør den dynamisk, så vil flere og flere besøge den!
Selv om der er al mulig grund til at gå fremtiden fortrøstningsfuld i møde, skal vi hele tiden være
opmærksomme, og på forkant, i forhold til de udfordringer, der kan komme.
Kigger vi rundt i klubben, og her vil jeg også tillade mig at nævne Skiveløbet, så er vi ved at have en
høj gennemsnitsalder på instruktører, trænere og ledere. Det er ikke et problem i sig selv, men det
kan blive det, hvis ikke vi har fokus på det, og i god tid får yngre kræfter ind.
I forlængelse af det, skal vi også have fokus på, at vi får medlemmer på kurser - både indenfor
instruktion/træning og ledelse. Vi skal benytte os af, at Skive Idrætssamvirke og skiveordningen
giver mulighed for at få refunderet 75% af kursusudgifterne.
Børnetallet har de senere år været faldende i Skive Kommune. I 1999 blev der i de fire Skommuner født 686 børn. Det er faldet over årene, og nåede et lavpunkt i 2015 med 391 fødte
børn. Heldigvis vendte det i 2016, hvor der blev født 431 børn. De små årgange kommer nu, og det
skal vi være opmærksomme på i de kommende år.
Gennem 2016 nævnte vi flere gange, at vi agter at afvikle 1-2 klubdage, hvor vi sætter fokus på
klubben, herunder også de udfordringer vi står overfor.
Den første klubdag skulle have været lørdag den 21. januar. Vi kunne være blevet en 30-35
deltagere, men desværre var der kun ca. 16 der meldte sig på banen. Flere meldte fra p.gr.a.
manglende tid.

Med indendørs atletikstævner, to kommende inde DM-mesterskaber, familieorientering, ”fra Sofa
til 5 km.” m.m., må vi erkende, at vi er i en travl tid, og at det kan være svært at hive en ekstra
lørdag ud af kalenderen.
Vi har besluttet, at vi vil gå efter at afvikle klubdagen lørdag den 18. marts, og det vil der komme
mere ud om. Klubdagen vil så måske blive fulgt op af en til to aftenarrangementer.
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, ud i alle hjørner af klubben, som yder en frivillig og ulønnet
indsats for klubben.
Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer og stævner, for
hjælp ved store arrangementer, og for samarbejde på tværs af afdelinger.
Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og aktiviteter.
Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, samt gode vilkår
for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt samarbejde her på stadion.
Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket m.fl. for godt
samarbejde.
Tak til SparNord Arena for et godt og tæt samarbejde.
Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben.
Også en tak til de jeg måtte have glemt.
Karsten Malte Sørensen, fmd.

