
Beretning, marts 2022.  
 
Da vi holdt generalforsamling sidste år i juni, var der gået 17 måneder siden 

sidste generalforsamling. 
I år holder vi generalforsamling i marts, kun ca. 9 måneder efter den sidste. 

Da vi stod her i juni måned, regnede de fleste af os med, at vi var ”på den anden 
side” af Covid-19. Og vi var glade for, at vi endelig kunne afholde en fysisk 

generalforsamling. 
 

Vi måtte dog erfare, at Corona ikke var færdig med os – og meget af det jeg 
sidste år sagde om Corona og de medfølgende restriktioner, ville jeg kunne 

gentage i år. 
Det vil jeg undlade, og i stedet konstatere, at der ikke længere er restriktioner 

som forhindrer os i at gøre det, vi gerne vil som klub. 
 

Der har bestemt været aktiviteter siden sidste generalforsamling – Skaw-dysten i 

orienteringsløb, indendørs lørdagsstævner i atletik, DM inde, motionstræningen 
er blot noget af det. 

Måske vil vi høre lidt mere om det i afdelingsberetningerne. 
 

Selv om Corona har drillet os i ca. 2 år, så har, som også nævnt sidste år, ingen 
medlemmer ytret ønske om hel eller delvis refundering af kontingent. 

Det synes jeg er dejligt at konstatere, også selv om vi nok alle ved, at medlems-
kontingent er betaling for et medlemskab af noget vi er fælles om, og ikke til en 

”forretning” for bestemte modydelser. 
Som det fremgår af nedenstående oversigt, så har vi medlemsmæssigt formået 

at komme gennem corona perioden med skindet på næsen. Der har været lidt 
medlemsudsving i motion og atletik, men samlet set har der ikke været de store 

udsving de sidste 4-5 år. 
Det ser dog ud til, at medlemstallet er svagt nedadgående, og det skal vi 

selvfølgelig være obs på. 

 
I en del år efterhånden har det årlige fødselstal i Skive Kommune ligget omkring 

400, hvor det for 12-15 år siden var over 600. 
Disse små årgange har nu en alder, hvor de begynder at gå til bl.a. idræt. Der er 

mange, der bejler til dem – og kun hvis vi er gode, vælger de os. 
Vi er gode, og det skal vi vedblive med at være – det gælder træningsmæssigt, 

alderssvarende træning, træning både bredde og elite, kammeratskab og 
fællesskab, mm. 

 
Om ca. 14 dage har vi igen den 1. april, hvor vi starter et nyt kontingent år. 

Nogle dage før bliver der åbnet for betalingsadgangen på hjemmesiden – glem 

det nu ikke       

Med april og forårets komme starter bl.a. også børne- og ungdomstræningen 

atletik, og måske også initiativer i de andre afdelinger 
 

Hvert år, når jeg skal skrive beretning, kigger jeg tilbage i tidligere års 

beretninger. Således også i år. Dermed afslører jeg også et vist genbrug – ind 

imellem måske lidt omskrevet       

Hvordan går det med nogle af de udfordringer, der over tid er blevet nævnt, 

nogle flere gange? 



Typen af udfordringer er forskellig fra afdeling til afdeling, og det er også 
forskelligt, hvor aktuelle og akutte de er i den enkelte afdeling. 
 

I det store og hele har vi en rigtig velfungerende klub, som hviler på et solidt 

fundament. Vi har rigtig gode faciliteter, ude som inde, vi har en god økonomi, vi 
får gennemført træningen, arrangementerne, stævnerne, vi lægger billet ind på 

arrangementer, mesterskaber mm. 
Men der ER for bestyrelsen at se nogle udfordringer, og hvis vi skal udøve 

”rettidig omhu”, og det skal vi, så er der noget, vi skal tage fat på nu og forholde 
os mere konkret til. Som nævnt så er mange af udfordringerne forskellige fra 

afdeling til afdeling, også i forhold til omfang. 

 
• Rekruttering af personer som har lyst til at give sig i kast med det at være 

træner og instruktør. Tidligere trænere som vi kan få med igen? Finde nye. 
• Fokus på uddannelse. Overblik over de kursustilbud der er. Hvilke kurser kan 

vi evt. etablere her i Skive? Hvilke kurser har vi behov for? Hvordan finder vi 
personer, som har lyst til at deltage i kurser? Der skal være nogle, som har 

fokus på dette område, og som tager hånd om alt det administrative. 
• Ud over fokus på rekruttering af trænere og instruktører, er vi også nødt til at 

arbejde med rekruttering af flere personer, som vil arbejde med den øvrige 
del af det at drive en klub. Det være sig kurser (som nævnt), fokus på 

medlemstilgang og fastholdelse af medlemmer, tænke fremtid og visioner, 
tænke i sponsorer, arbejde med ansøgninger, forholde sig til strømninger i 

tiden og til mange af de tilbud der er, vedligeholde hjemmeside mm. 
• Vi er ved at have en ret høj gennemsnitsalder flere steder i klubben, og her 

vil jeg tillade mig også at nævne skiveløbsorganisationen. Det er jo også 

rekruttering – og bydende nødvendigt, at vi finder nogle, som over tid vil tage 
over, og aflaste/afløse nogle af os (mange) som er oppe i alderen. 

• Inddragelse af egne unge udøvere (til hvad og i hvilket omfang). 
Forældresamarbejde og inddragelse af forældre. 

• Befolkningssammensætningen i kommunen. I de kommende år bliver der 
væsentlig færre børn og unge, og væsentlig flere ældre. 

• Skive som eliteidrætskommune, og Skive AM (atletikken) som en af de 4-5 
prioriterede klubber. Dette samarbejde kræver også visioner og at vi er 

målrettede. 
 

Ovenstående punkter er ordret punkter fra sidste års generalforsamling.  
Som nævnt har vi et godt fundament, og vi er ikke på hælene – men vi skal i 

gang med det ovenstående. 
Der er hele tiden lidt i gang mht. kurser og rekruttering – og det er der, fordi det 

ligger i baghovedet på rigtig mange af os. Det betyder, at der bliver taget 

initiativer løbende, og/eller at vi griber muligheden, når den er det. 
 

Det er bare ikke tilstrækkeligt. Vi er nødt til at gå fra nogen handling til megen 
handling. Hvordan sætter vi mere handling bag ordene? Hvor skal vi starte? 

Hvordan handler vi? Hvad er de første tiltag? Og ikke mindst hvem? 
 

Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle jer, 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, herunder også 60+ gruppen. Og ikke mindst i hele denne Corona 
periode. 

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. 
Tak til alle for godt samarbejde internt i klubben. 

 
Karsten Malte Sørensen, fmd. 
 

 
 

Skive Atletik- og Motionsklub 
medlemstal 2012 til 2020, hentet fra CFR registret. 

  
Atletik Motion o-løb Triathlon rulleskøjte 

Sum incl. 
rulle 

Sum excl. 
rulle 

2021 154 226 29 59 0 468  468 

2020 113 278 28 56 0 475 475 

2019 120 264 28 59 0 471 471 

2018 131 267 27 58 0 483 483 

2017 126 288 27 61 0 502 502 

2016 185 315 27 62 0 589 589 

2015 467 22 62 9 560 551 

2014 547 20 37 18 622 604 

2013 562 21 34 20 637 617 

2012 611 17 29 11 668 657 

 
 
 


