Beretning 2019 (år 2018)
Jeg fornemmer at vi i 2018 har haft en mere stabil tid i vores udvalg. Jeg fornemmer også en fremgang i
frivilligheden. Jeg syntes vores udvalg viser engagement og en lyst til at være med til at videreudvikle SIF. Jeg mener
at vi er på rette vej og at vi i 2018 fik skudt lidt mere i gang på det sociale. Det er her vi ser at interessen fra
medlemmer og deres forældre er størst. Det er en udvikling vi har set gennem årene og det er måske ikke så meget
selve sporten der får folk til at stå sammen, men mere det sociale omkring sporten. Det er her der er en mulighed for
at være sammen med sine børn og samtidig støtte op om det lokale sportsliv i SIF. Det vil vi gerne gøre mere af i
2019 og der er lidt i støbeskeen allerede nu. Vi sluttede året med at mødes alle udvalg til et fælles bestyrelsesmøde
med lidt godt til ganen og en snak på tværs. Det var vellykket og det giver mening at vi er lidt mere sammen på tværs
og sørger for at vi alle arbejder sammen og i samme retning, hvilket også skaber gode relationer og vidensdeling.
Vi er fortsat udfordret på trænere, og jeg vil gerne igen i år opfordre til at få fat i de helt unge der snart skal videre til
Vejen i 7 klasse. Jeg tror det er vigtigt at vi får skabt en kultur omkring de unge så vi kan få dem til at komme til SIF i
deres fritid og give en hånd med. Hvad der skal til ved jeg ikke, men måske et spørgeskema omkring hvad der skulle
til for at de ville blive ved med at træne i SIF. ”I Front”, som giver børnene en lederuddannelse, er stadig noget der
tilbydes fra 7 kl. og op, de skal bare selv efterspørge det på den skole de er på.
Jeg kan ikke komme uden om at nævne Park Rock. Det er dejligt at vi som forening kan afholde så stor en event. Jeg
vil benytte lejligheden til at sig tak til alle der gør en indsats store som små. Vi kan ikke undvære den frivillige indsats
til denne event.
Økonomien i SIF er stabil i 2018 men det kan vi takke Park Rock overskuddet for. Vi har jo også i 2018 været
udfordret omkring vores støtteudvalg og det arbejde der ligger der. Vi er ikke kommet i mål, hvilket jeg havde håbet
på, men der er håb for 2019 og støtteudvalget varetages dags dato i hovedbestyrelsen. Der skal nytænkes og vi skal
have styr på hvad der giver mening fremover i forhold til indhentning af sponsorater. Så vi må på den igen, så vi kan
blive ved med at tilbyde lave kontingenter og holde de arrangementer vi gør og sætte nogle nye i gang. Vi skal også
gøre os nogle tanker på hvordan vi når ud til dem der var med i præmiespil. Jeg fornemmede da jeg var rundt at de
var kede af at det stoppede, for de ville virkelig gerne støtte SIF og når nu de ikke var sportsudøvere eller havde børn
i foreningen, kunne de stadig bidrage.
Til alle sponsorer der allerede giver støtte til SIF skal der lyde en tak, uden jer kunne vi ikke tilbyde lave kontingenter
og lave de arrangementer som vi gør.
Medlemstallet for 2018 i SIF var lidt dallende i forhold til året før. Og vi vil gerne have flere i 2019, hvilket kunne blive
en mulighed, da vi har fået en henvendelse fra en frivillig som gerne vil sætte ESPORT projektet i søen og det er en
glædelig nyhed da det var på planen for 2018 men desværre kunne vi ikke køre den igennem der. Men nu skal det
lykkedes i 2019, også fordi der er en stor efterspørgsel blandt de store børn og forældre.
I 2018 kan vi sige tak til vores ”nye” brugsuddeler som har støttet os. Vi har et godt samarbejde og håber på at det
fortsætter i 2019.
Tak til udvalgene samt alle de trænere og ledere der ligger deres kræfter i den daglige træning. De giver vores unge
super gode oplevelser, derfor kommer de igen og igen. I de forskellige udvalg bliver der lagt mange kræfter, så tak til
jer alle for jeres indsats. Det er guld værd og det er uundværligt. Tak til alle der i 2018 har gjort en forskel for
Skodborg IF. Ingen nævnt ingen glemt.

Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen.
Henriette Adelhorst

