
Skive Atletik- og Motionsklub. 
 

Ordinær generalforsamling 
torsdag den 17. marts 2022 kl. 18.30 

i VIP-lokalet på Skive stadion 

 
Referat. 
 
Inden generalforsamlingen var der uddeling af pokaler: 
 

Afdeling Pokal Modtager Resultat/Motivation 
Atletik Erik Madsens sprinterpokal  Emil Mader Kjær 100 m. 10,40 sek. 

 Everplay springpokalen Katrine Fjerbæk 
Olsen 

Højdespring 1,72 m. 

 Kastefemkamp Iben Pusle Dahl 3620 point. 

 Sofus Gyllenøhrs pokal Emil Mader Kjær 100 m. 10,40 sek. 
60 m. 6,67 sek. 

 Syvkampspokalen kvinder Vakant  

 Tikampspokalen Noah Birk Meissner 6406 point. 

 Dauerlauf’eren Ida Tveen Høgsberg 3000 m. forhindring 11,42,19. 

 Skolekommissionens 

kammeratskabspokal 

Cornelius Birk 

Meissner 

 

 Ungdomslederpokalen Knud V. Hansen Mangeårig succesfuld og vellidt 
kastetræner, som altid stiller op 
uanset vind og vejr.   

Motion Årets træner Skive Marathon 
Runners 

Et nytænkende trænerteam, der 
også formår at trække nye 

medlemmer til. 

 Motionsafdelingens 

vandrepokal 

Zenita Lund   

Orientering Nordkredsens aktivitetspokal Holger Hvid Olesen For sit store arbejde som 
idrætskoordinator i Skive kommune 
og særligt projekt ”skoleorientering”. 

Triatlon Klubmester damer Mette Hamann 
Axelsen 

 

 Klubmester herrer Torben Brendholdt  

 Aktivt medlem-/lederpokalen Eva Grønbæk 
Hedegaard 

Den første kvinde i klubben, der har 
gennemført en hel ironman. 
Initiativrig og altid i godt humør. 

Skive AM, 
bestyrelsen 

Klubbens jubilæumsfad Jan Gram Jan er en dedikeret og engageret 

træner, primært på mellem- og  
langdistancerne, men også højde. 
Stopper efter mere end 20 år som 

træner. 
 

Støttefore- 
ningen. 

Anerkendelsespokalen Ungdomsskolen 
Skive. 

Ungdomsskolen Skive har i 
efterhånden mange år bidraget til 
Skiveløbet med rigtig gode og 

kreative indslag – til stor glæde 
for løbsdeltagerne (ikke mindst 
børnene), tilskuere, og os som 
arrangører. 

 
 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
 
Poul Larsen blev valgt. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i 
januar, men er udsat på grund af corona-nedlukningen. Dirigenten konstaterede, 



at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i dagspressen, på hjemmesiden og på 
opslagstavlen i stadionbygningen. 

 
 2. Formandens beretning (Karsten Malte Sørensen) 
   
  Den skriftlige beretning er tilgængelig på hjemmesiden.  
 

Det meste i foreningen går godt. Vi har fantastiske faciliteter og en sund økonomi. 
Men der er også udfordringer med rekruttering af ledere, hvor der er brug for 
yngre frivillige til kerneopgaver. Det har høj prioritet, hvis vi skal bevare 
aktivitetsniveauet i klubben og i Skiveløbet. 

 

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, og atletikken er endda gået lidt frem på trods 
af corona og på trods af de mindre børneårgange. 
 

Tak til alle, der yder et frivilligt og ulønnet arbejde, samt medlemmerne og de 
aktive i afdelingerne.  
 

Forsamlingen godkendte beretningen. 
 

3. Kassereren fremlægger regnskabet (Henrik Lisby) 
 

Årsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden. 
 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021. Klubben har haft indtægter på 
932.618 kroner og udgifter på 858.173 kroner, hvilket giver et samlet overskud på 
74.446 kroner. Balancen er på 1.069.091 kroner og egenkapitalen 1.039.227 
kroner. 
 

I regnskabet indgår støtte på 113.000 kroner fra coronahjælpepuljen for mistede 
indtægter ved aflyste stævner samt et tilskud fra Skive AM’s støtteforening på 
87.000 kroner til nyt låsesystem samt en crosstrainer og to romaskiner. 
 

Foreningen har 468 medlemmer og 61 støttemedlemmer, hvilket praktisk taget er 
status quo i forhold til 2019 og 2020. 
 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 
 

4. Atletikudvalgets beretning (Marcus Meissner) 
 

Anlæggene er renoveret med ny belægning ude og inde. Sportsligt fremhæves 
blandt mange andre præstationer Emil Mader Kjærs udtagelse til EM og OL samt 
Marianne Grams nordiske rekord og verdensrekord med stafetlandsholdet. 
 

Trænerne Erik Madsen og Jan Gram trækker sig, og der er ingen nye trænere, der 
kan trække det samme store læs enkeltvis, men der er nu flere trænere, der deler 
opgaverne mellem sig. 
 

Afdelingen har en tid haft vigende medlemstal, men i år er kurven knækket, blandt 
andet på grund af sommeratletikskolen, som mange af de unge atleter stod for.  

 
5. Motionsudvalgets beretning (Allan Vind Olesen) 

 
Der har været stor udskiftning i motionsudvalget, hvor Allan, der kun har været 
valgt i et år, et det eneste medlem, der fortsætter. Men nu bliver det fuldtalligt, og 
der er gang i nye aktiviteter: Maratonrunners, Sofaholdet starter op igen og der er 
også trænerkurser på vej. 
 

6. Orienteringsudvalgets beretning (Gert Johannessen) 
 

Den skriftlige beretning er tilgængelig på hjemmesiden. 
 

Orienteringsidrætten har stort set været forskånet for nedlukning med en næsten 
normal konkurrencesæson og tilpassede træningsløb. Der møder 50-60 deltagere 
op hver lørdag til træningsløb sammen med Viborg og Karup. 



 
Afdelingen har forsøgt sig med tre klubaftner på Teams med deltagelse af 14-15 
fortrinsvis nye løbere, hvoraf nogle er på vej ind i klubben som medlemmer. 
 

De aktive løbsarrangører bliver ældre. Gert selv genopstiller som formand, men til 
sin sidste valgperiode. 

 
7. Triatlonudvalgets beretning (Niels Peter Bækhøj Sørensen) 

 
Der har i en periode været restriktioner på svømmetræningen i Skive Badeland, så 
det ikke var muligt at vintersvømme. Men ellers har afdelingen holdt 
aktivitetsniveauet, blandt andet med klubweekend i Rold Skov og tricup med fem 
afdelinger.  
 

Medlemstallet ligger stabilt på 45-50 medlemmer. For første gang i klubben har en 
kvinde, Eva Grønbæk Hedegaard, gennemført en hel ironman. 

 
8. Behandling af indkomne forslag. 

 
Der er ikke indkommet forslag. 

 
9. Kassereren fremlægger budgetforslag 

 
Der budgetteres med indtægter på 782.700 kroner og udgifter på 877.600 kroner, 
i alt et budgetteret underskud på 94.900 kroner. Dette mener bestyrelsen er 
forsvarligt på baggrund af sidste års overskud og klubbens økonomiske situation i 
det hele taget. 
 

Klubben har budgetteret med normalt aktivitetsniveau igen efter corona, herunder 
med indtægter fra stævner på 80.000 kroner. Der er ikke indarbejdet tilskud fra 
støtteforeningen i budgettet. 

 
  10. Valg af formand - (lige år) 
    
   Genvalg af Karsten Malte Sørensen. 
 

11.Valg af sekretær - (ulige år) 
 

12.Valg af kasserer - (ulige år) 
 

13.Valg af aktivitetsansvarlig - (lige år) 
 

Genvalg af Dan Hedberg. 
 

  14. Valg af formand for atletikudvalget - (lige år) 
 
   Jan Gram ønsker ikke genvalg 
   Nyvalg af Lene Høgsberg 
 
       14a. Valg af 1 medlem til atletikudvalget - (lige år) 
 
   Tina Ibsen ønsker ikke genvalg 
   Nyvalg af Allan Fruergaard 
 
  14b. Valg af 2 medlemmer til atletikudvalget - (ulige år) 

 
 15. Valg af formand for motionsudvalget - (ulige år) 
 

Posten er vakant.  
Dirigenten opfordrer udvalget til at konstituere sig med en formand. 

 



  15a. Valg af 1 medlem til motionsudvalget - (ulige år). 
 
  15b. Valg af 2 medlemmer til motionsudvalget – (lige år) 
 
   Jørgen Bang og Anette Mortensen ønsker ikke genvalg. 
   Nyvalg af Tina Møibæk og Aksel Pedersen. 

 
 16. Valg af formand for orienteringsudvalget - (lige år) 
 
  Genvalg af Gert Johannesen. 
 
  16a. Valg af 1 medlem til orienteringsudvalget - (lige år). 
 
   Genvalg af Erik Flarup. 
 
  16b. Valg af 2 medlemmer til orienteringsudvalget - (ulige år). 

 
 17. Valg af formand for triatlonudvalget - (ulige år). 
 
  17a. Valg af 1 medlem til triatlonudvalget - (ulige år). 

 
  17b. Valg af 2 medlemmer til triatlonudvalget - (lige år) 
 
   Genvalg af Hanne Marie Sieg Sørensen og Hardy Winter. 

 
 18. Valg af 2 revisorer - (hvert år) 
   
  Genvalg af Poul Larsen og Daniel Bilstrup. 
 
 19. Valg af 1 revisorsuppleant - (hvert år) 
 
  Genvalg af John Jensen. 

 
 20. Eventuelt. 
   

Poul Larsen svarede på spørgsmål om driften af Spar Nord Arena. Der er afsluttet 
projekter med nye stolerækker, ny belægning og ny, energibesparende belysning. 
Økonomien er god; der mangler stadig syv års tilbagebetaling på lånet til Lokale- 
og Anlægsfonden. 
 
Erik Madsen opfordrede til forbedring af opspringsmadrassen for enden af 60 
meter-banen. 
 
Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke dem, der træder ud af 
udvalgene og ønske de nye medlemmer velkommen. Også tak til Carl og Bente for 
traktementet og arbejdet med cafeteriet, som de stopper med pr. 1.4. 
Og tak til dirigenten.  
 
Desuden takkede han for valget og gjorde opmærksom på, at dette bliver hans 
sidste periode som formand, derefter skal der findes en ny. 
 
Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt hurra for SAM. 

 
Referat: Niels Olsen 


