Sabro IF
Referat af Generalforsamling i hovedafdelingen den 29. juni 2020.
1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Louise Lemming Düring der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig
indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
Henrik Bonde aflagde beretning for 2019.
På sidste hovedgeneralforsamling sagde vi farvel til Kent som igennem 10 år har passet kasserer
posten. I hans sted kom Louise som er kommet rigtig godt i gang, selvom det er en svær post at
overtage der er rigtig mange ting man skal sættes i, tak Louise
Ind i samme ombæring trådte Hasse også ind som en ekstra hånd, han har taget kontakten til
Skolen og har også en hånd i vores sponsor udvalg, tak Hasse
Sponsor udvalget vil jeg også gerne lige nævne, for efter en meget lang og træg svær start er vi ved
at komme godt i gang, der er lavet retningslinjer, sponsor liste er oprette og meget mere. Anders
Saur gik i januar ind i det og har taget kontakten til sponsorerne, det ser ud til at han har fået en
god start.
Jeg vil stadig opfordre afdelingerne til at have tålmodighed for det bliver et langt sejt træk og der
kommer sikkert mange justeringer fremadrettet
I 2019 prøvede vi noget helt nyt i SIF, Frivillige fest, cirka 75 festglade frivillige far alle afdelinger var
mødt op til en festdækket hal med mad fra Stubbs, fadøl fra Hancock og diverse drikkevarer fra
Dagli`Brugsen og jeg kunne ved selvsyn se at der blev festet igennem til den lyse morgen
Ved samme lejlighed blev initiativpokalen uddelt, 3 frivillige var nomineret, Anders Saur, Flemming
Christensen og Kent Jeppesen, Hovedbestyrelsen havde stemt og Kent Jeppesen blev fortjent
vinder, synd han desværre ikke selv kunne deltage (havde fået opereret en tand ud om middagen)
så han kunne modtage den velfortjente hyldest.
En stor tak skal der lyde til de 3 (2 x Tina og Mette) som arrangerede festen og de mange frivillige
som bakkede op og var med til at den blev en kanon aften.
Sabro Byfest 2019: 8 udgave var igen en stor succes, godt 80,000 kr. blev det i overskud og fedt at
se hvordan Sabro og erhvervslivet bakker op omkring hele byens fest. En kæmpe tak skal der lyde
til Byfest komitéen for den kæmpe indsats de yder.
Den 23-07-1970 blev Sabro Idrætsforening dannet og derfor har vi i 2020 50-års jubilæum
planlægningen startede op i efteråret 19 med at oprette 2 udvalg og samtidig blev det blev
besluttet af søge om at få DBU`s old Boys landshold til Sabro, vise EM-kampen mellem
DK V Belgien på storskærm i forbindelse med Byfesten og til sidst en stor jubilæumsfest i oktober
MEN som vi alle ved kom der noget som hed Corona….
Mange timers planlægning ser i første omgang ud til at være spildt, vi håber på at Old Boys
landsholdet kan lokkes til senere i år eller næste forår, EM-kampen er måske også en mulighed
næste år. Derimod ser det, i skrivende stund, ud til at vi kan holde en stor jubilæumsfest den 4.
oktober, planlægninger fortsætter i trods alt.

Covid-19 vil også komme til at betyde noget økonomisk for de fleste afdelinger, men det er det ikke
noget overblik over endnu. De fleste afdelinger har heldigvis en sund økonomi så jeg er sikker på at
vi kommer igennem det.
Til sidst vil jeg gerne takke alle de frivillige i vores bestyrelser for det store arbejde i udfører.
3. Specialafdelingernes bestyrelse aflægger kort årsberetning fra deres afdelinger.
Gymnastik
Årets opvisning den 28/3 blev aflyst på grund af COVID19, Herudover har det ikke haft den store
betydning for afdelingen.
2019 har været en sæson med mange hold, herunder rigtig mange voksenhold og springhold er
retur igen.
Der er startet et motionsbokse hold op, som har erstattet det tidligere boksehold.
Der har været afholdt åbent hus-arrangement først på året.
Fodbold
Sportslig et år med god aktivitet på alle hold.
Har5 fået et liga 1 hold for u 14 piger.
Der har været en del aflyste turneringer og arrangementer.
Rejseholdet har mistet indtjening fra Smuk Fest, det forventes de kommer af sted med støtte fra
afdelingen.
Martin (formand) og Martin (sportslig ansvarlig) stopper, der ingen nye emner til posterne for
nærværende.
Hvis ingen melder sig til bestyrelsen den 19/8 så må afdelingen lukkes.
Badminton
I 2019 har der været stor aktivitet, veteraner efterspørger flere træningstider, men flexibold halter
lidt.
Indtjening ved frivilligt arbejde har ikke været muligt på grund af COVID19.
Det har været stor succes med familie fjer og natminton.
Afdelingen opgiver at få etableret et samarbejde med skolen.
Håndbold
2019 har været et godt år.
Har fokus på at fastholde kontakten til de medlemmer, som er på efterskole.
Økonomisk har 2019 også været et godt år.
Har en intakt bestyrelse på 7 ildsjæle. Alle trænerposter er besat.
Fitness
Der har i længere tid været dialog om eventuel leje af lokaler på Damvej 1. Der har været en rigtig
god dialog med ejeren Rene, og der har været afholdt mange møder. Det har imidlertid vist sig, at
det vil blive en økonomisk usikker fremtid, såfremt afdelingen lejer eksterne lokaler.
Der forventes et stort underskud på grund af COVID19. Medlemmerne kompenseres når der tegnes
et nyt medlemskab.
Rejseholdet dækker inde i forhold til kravene om ekstra rengøring.

Cykling
2019 har været et overlevelsessår.
Der har været 14 betalende medlemmer og meget lidt tilslutning til de ugentlige træninger.
Den 22/6 2020 blev det besluttet at nedlægge afdelingen.
Krolf
Der var meldt afbud fra afdelingen af personlige årsager.
4. Regnskabsberetning fra hovedbestyrelsen til godkendelse.
Årets overskud udgør 77.216 kr.
Oasen har givet et underskud på 23.330, som blandt andet skyldes indkøb af inventar m.v.
Der har været afholdt en del udgifter, blandt andet til reparation af ventilationsanlægget.
Byfesten har i 2019 realiseret et overskud på 84.903.
Hovedafdelingen har dækket underskud på frivilligt arrangement på 7.376 kr.
Hovedforeningens egenkapital udgør pr. 31/12 2019 268.693 kr.
Fitness har i 2019 indfriet lånet hos hovedafdelingen.
Regnskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt.
5. Budgetforslag fremlægges.
Der er budgetteret med et underskud på 33.200 kr. i 2020.
Der budgetteres ikke med indtægter fra byfesten.
Budgettet for 2020 blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag.
Punktet bortfaldt da der ikke var indkommet forslag.
7. Valg af ledergruppe samt suppleanter.
Til ledergruppen valgtes Henrik Bonde og Jan Mehlsen. Hasse Juul Larsen som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af Henrik Bonde, Louise Lemming Düring og Jan Mehlsen samt Hasse
Juul Larsen som aktiv suppleant.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Kent Jeppesen blev valgt som ny revisor idet Per Tolstrup ikke ønskede genvalg.
Det blev udtrykt tak til Per for hans arbejde for foreningen.
Der blev ikke valgt en suppleant.
9. Eventuelt
Punktet bortfaldt da der ikke var indkommet forslag.

