
Beretning, januar 2020. 
 

I weekenden sad jeg og læste de sidste tre års beretninger igennem. Rigtig 
mange af de emner jeg har været inde på i disse beretninger, vil jeg også kunne 

nævne i dette års beretning. Det vil også ske i nogen udstrækning. 
Det er ikke ensbetydende med, at vi står stille i klubben. Det betyder, at vi må se 

i øjnene, at vi mange gange ikke lige har den tid, de hænder og det overskud, 
der skal til. 

Det er ikke fordi det skorter på ideer til nye initiativer og indsatsområder. Dem 
synes jeg, der er mange af. Kunsten er at få plads og overskud til det nye, ved 

siden af alt det, vi i forvejen har gang i. 
Og alt det vi har gang i er jo godt og værdifuldt, og det er også mit klare indtryk, 

at vi løbende evaluerer på det vi laver, og justerer og retter til, hvis det er 
nødvendigt. 
 

Ovenstående er stort set identisk med indledningen på sidste års beretning. 
Meget af indholdet fra de sidste årsmødeberetninger er fortsat aktuelt. Det viser 

bare, at ting tar tid, at noget måske er blevet udsat, fordi vi ikke har haft 

kræfterne til at gå i gang. 
 

Nedenfor er listet nogle af de områder, opgaver, udfordringer vi har på tapetet, 

som vi arbejder med og/eller vi er opmærksomme på. ”Vi” er også andre i 
klubben end lige ledelsen. 

 
• Generationsskiftet i klubben. Når jeg kigger på klubben som helhed, og 

kigger nogle få år frem, så tænker jeg, at vi har en opgave mht. at få gang i et 
gradvist generationsskifte. Ikke i medlemsskaren, men blandt mange af jer/vi, 

der har en post eller opgave i klubben, og som uge efter uge yder en indsats. 
Det tror jeg er nævnt i beretningerne de sidste par år. Det er ikke en kritik af 

alle jer/vi, der er oppe i alderen. Det duer bare ikke, at vi pludselig kommer i 
en situation, hvor rigtig mange stopper i løbet af en kort periode. Og så er det 

jo ikke sådan, at der slet ikke kommer nye frivillige hænder til, for det gør der 
– og tak for det. Vi er også bare nødt til at forholde os mere konkret og 

målrettet til opgaven, og beskrive hvordan vi vil gribe den an. 
 

• Rekruttering af trænere og instruktører. I forhold til rekruttering af 
trænere og instruktører, så er problemstillingen delvist beskrevet i det 

foregående afsnit. De fire afdelinger er også forskellig udfordret på dette 
område. Udfordret både i forhold til hvor mange trænere og instruktører, der 

er behov for, og i forhold til bredden af den faglige viden og erfaring træner-
gruppen skal besidde. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at fremhæve 

atletikken som den afdeling, der her har de største udfordringer qua de mange 
forskellige discipliner. Både mht. rekruttering af trænere og uddannelse af 

trænere. 
 

• Rekruttering af ledere. Rekruttering af ledere til det mere administrative og 

planlægningsmæssige arbejde er også vigtig. I dag har mange en træner- og 
instruktøropgave, samtidig med at de også udfører mere administrativt 

arbejde. Det er fint så længe lysten og kræfterne er til begge dele. I må rette 

mig, hvis jeg tager fejl, men jeg oplever, at vi i dag ikke har de samme 
kræfter som tidligere til at sige ja til, eller lægge billet ind på, opgaver vi før 

kunne løfte. Det er ikke et must, at vi nødvendigvis skal kunne løfte det 
samme til en hver tid – men hvis vi ærgrer os over ikke at kunne, må vi gøre 

noget ved det. Og her spiller antallet af ledere en rolle. Og når det er sagt, er 



det også vigtigt at nævne, at nok stilles noget måske i bero, men så vokser 

der noget nyt op et andet sted. 
 

• Medlemstallet i klubben, herunder den enkelte afdeling. I forhold til 

vores medlemstal for et år siden, er tallet/tallene stort set uændrede, og kun 
med få forskydninger. Tallene for i år, for sidste år og for de sidste 6 år, kan 

ses nederst i beretningen. Det er tal vi skal forholde os til, og også se dem i 
lyset af det store fald, der har været i antallet af fødte børn i Skive Kommune. 

Det er små årgange, der lige nu har alderen til at begynde på idræt, og de 
sidste to år er de mindste årgange, med godt 380 fødte børn hvert år. Så det 

er også små årgange, der er på vej! For år tilbage var der år, hvor der blev 

født langt over 600 børn i kommunen! 
 

• Faciliteter, indendørs og udendørs. På årsmødet sidste år fremlagde vi 

tegninger for en udvidelse af motionsrummet, samt for etablering af et 
klublokale/værested i stueetagen ud mod stadion. Vi søgte kommunen, via 

idrætssamvirket, om dette projekt. I den anlægs-prioriteringsliste som 
samvirket sendte til kommunen, blev projektet ikke prioriteret ret højt. Det 

havde vi nok heller ikke forventet, sammenholdt med antallet af 
anlægsansøgninger, hvoraf mange er mere akutte end vores. Vi bliver ved 

med at søge, da vores behov for et større motionsrum og et klublokale ved 
jorden ikke er blevet mindre. Når det er sagt, skal det også med, at vi som 

klub har nogle rigtig gode faciliteter, og har adgang til gode faciliteter. 
Udendørs trænger hele kunststofanlægget til en renovering. Den seneste 

renovering var for 10-11 år siden. Via idrætssamvirket har vi søgt kommunen 

om denne renovering, og ansøgningen fik en høj prioritering på anlægslisten, 
som idrætssamvirket indstillede til kommunen. Som det ser ud lige nu, vil 

renoveringen senest blive udført i 2021.  
 

• Klubbens økonomi. Økonomien i klubben er god, og vi kommer også ud af 

2019 med et mindre overskud. I 2020 budgetteres med et underskud. Begge 
dele vil Henrik uddybe nærmere. Vi har i mange år afholdt store 

indtægtsgivende stævner. Det er ikke sikkert, at vi de kommende år kan løfte 
disse arrangementer i samme omfang, og selv om vi kan, er det jo heller ikke 

givet, at de bliver os tildelt, selv om vi søger. I 2020 afholder vi eksempelvis 
ikke senior DM inde og heller ikke de vestdanske mesterskaber for ungdom 

(gjorde vi heller ikke i 2019). Begge mesterskaber har hidtil givet indtægter til 
klubben. I ledelsen er vi i gang med at forholde os til dette, både i forhold til 

reducering af udgifter og mindske faldet i indtægter. Mht. det sidste har vi 
også kig på en mindre forøgelse af kontingentsatserne – som der ikke er rørt 

ved i flere år. Noget af det vi også gerne vil have mere fokus på, er 

muligheden for sponsorindtægter. Vi har heldigvis et godt samarbejde med 
flere sponsorer, og med kommunen, i relation til stævner og enkeltstående 

arrangementer. Og vi har et godt samarbejde med Trimtex mht. tøj. Vi vil også 
gerne undersøge muligheden for at kunne indgå egentlige klubsponsorater. 

 

• Atletikken som prioriteret idræt (under ”Skive som 
eliteidrætskommune). Som det sikkert af mange af jer bekendt, så arbejder 

Skive Kommune på at blive Team Danmark eliteidrætskommune. Det berørte 
vi allerede på årsmødet sidste år. Atletikken er en af de ret få idrætter, der lige 

nu er en ”prioriteret” idræts i den sammenhæng i kommunen. Det betyder 
bl.a., at vi indgår i et samarbejde om en ”handlingsplan 2019-2023”. 

Satsningsområderne i denne handlingsplan, og nogle vi skal arbejde med, er 
(ikke i prioriteret rækkefølge): 

 



• Rekruttering af børne- og ungdomsmedlemmer. 

• Rekruttering af trænere (instruktører og hjælpere). 

• Uddannelse af trænere og ledere. 

• Elitestruktur, organisering og samarbejde. 

• Faciliteter. 

• Klubmiljø og socialt samvær. 
 

De satsningsområder der her er nævnt, ligger meget tæt op ad det, vi i 

forvejen ser som vigtigt, og som er nævnt tidligere i beretningen. Det arbejde 
der nu forestår er, at vi skal have opsat mål for hvert område, og udarbejdet 

handlingsplaner. 
 

 

Når man har læst beretningen hertil, vil mange nok tænke, ”hold da op, der er 
godt nok en del ting, hvor det er op ad bakke”. 

Det er det også på nogle områder, men jo ikke mere akut end at vi er bevidste 
om opgaverne. 
 

Klubben er velfungerende, og der arbejdes engageret, ihærdigt og nytænkende 
hele vejen rundt. Når vi kigger tilbage på et år der er gået, kigger vi også tilbage 

på en utrolig mængde aktivitet, og forskelligartet aktivitet. 

Meget af det er nævnt i afdelingernes beretninger, men her bare et lille udpluk: 
 

✓ Først og fremmest et dejligt sted at komme, for unge som ældre, og dejlige 
mennesker at være sammen med (til træning, til møder, på ture, til stævner, 

til fester mm.). 
✓ Træning, i alle afskygninger, der bliver planlagt og gennemført – af trænerne 

og de udøvende motionister, atletikfolk, o-folk og triathleter. 
✓ Mesterskaber, personlige rekorder eller ”bare” det at vinde over sig selv. 

✓ Kaffe der bliver brygget, brød der bliver smurt, møder der bliver afholdt. 
✓ Faciliteter og redskaber der bliver brugt, repareret og holdt orden på. 

✓ Sved, smil, frustrationer, glæde, småkonflikter der skal udredes, beslutninger 
der skal tages ….. 

✓ 60 plus’erne der hygger sig, yder stor hjælp, og altid er positive. 

✓ Henry Andersen der bliver kåret til ”Årets Master” af Dansk Atletik. Tillykke       

 

Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, som yder en frivillig og ulønnet indsats 

for klubben. 
Og her tænker jeg bestemt også på 60+ gruppen, som er en kæmpe hjælp i 

mange sammenhænge, og også er et godt og vigtigt socialt fællesskab. 
Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 

og stævner, for hjælp ved 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 samarbejde. Og til tennisklubben og SIK for 

godt samarbejde. 

Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben, ikke mindst Rikke, Dan og 
Henrik. 
 



Karsten Malte Sørensen, fmd. 

 
------------------------- 

 

Den seneste medlemsoversigt fra ”Det centrale foreningsregister” 

(CFR): 

 
Relation Udøvere Ledere 

I alt Alder 0 - 6 år 7 - 12 år 
13 - 18 

år 
19 - 24 

år 
25 - 39 

år 
40 - 59 

år 
60 - 69 

år 
70+ år 

0 - 
24 
år 

25+ 
år 

Køn K M K M K M K M K M K M K M K M   

Atletik     27 20 29 19 5 3   4   7 1 3   2     120 

Motion             1 2 18 4 71 52 35 42 8 31     264 

Orienteringsløb                 1 1 7 5 2 8 2 2     28 

Triathlon         2 1 1 1   6 9 28 5 5   1     59 

I alt     27 20 31 20 7 6 19 15 87 92 43 58 10 36     471 

 

 

Tallene fra årsmødet 2019, fra ”Det centrale foreningsregister” 

(CFR): 

 

Atletik Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 23 30 

13 - 18 år 14 36 

19 - 24 år 6 4 

25 - 39 år 4 1 

40 - 59 år 8 1 

60 - 69 år 1 1 

+ 70 år 2 0 

Samlet antal fordelt på køn 58 73 

Samlet antal medlemmer: 131 

Løb - motionsafd. Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 1 0 

13 - 18 år 0 0 

19 - 24 år 1 2 

25 - 39 år 6 13 

40 - 59 år 64 71 

60 - 69 år 37 32 

+ 70 år 34 6 

Samlet antal fordelt på køn 143 124 

Samlet antal medlemmer: 267 

Orienteringsløb Mand Kvinde 



0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 0 1 

19 - 24 år 1 0 

25 - 39 år 0 1 

40 - 59 år 4 7 

60 - 69 år 8 1 

+ 70 år 2 2 

Samlet antal fordelt på køn 15 12 

Samlet antal medlemmer: 27 

Triathlon Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 1 0 

19 - 24 år 0 1 

25 - 39 år 6 2 

40 - 59 år 30 11 

60 - 69 år 4 2 

+ 70 år 1 0 

Samlet antal fordelt på køn 42 16 

Samlet antal medlemmer: 58 

  

Samlet antal medlemmer for 

klubben/foreningen: 483 
 

Centralt ForeningsRegister - DIF, DGI og Firmaidrætte 

 

 

Medlemsudviklingen 2014 – 2019: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Atletik 229 178 186 126 131 120 

Motion 319 282 315 288 267 264 

Orientering 20 21 27 27 27 28 

Triathlon 37 61 62 61 58 59 

Rulleskøjte 18 9 0 0 0 0 

I alt: 623 551 590 502 483 471 

 


