Formandens beretning 2020 (år 2019)
Vi har i 2019 igen bedrevet en del og vi ser stigninger i medlemstallene (432 mod 347 i 2018), hvilket hovedsagligt er
fodbold og gymnastik. Dette skyldes bl.a. at vi fik et serie 6 hold til Skodborg IF, det er fantastisk at disse unge
mennesker vil være en del af vores lille klub… de havde og har store drømme. I gymnastik er det bl.a. Jumping fitness
der har trukket antal af medlemmer op. Det har været en hård start med en del bump på vejen, men der har været
nogle frivillige bag med en masse energi og et drive som skulle få det til at lykkedes.
Det er begge tiltag der har givet en stigning hos de voksne medlemmer og det giver, efter min mening, en sundere
forening når voksne også mødes til motion, det giver også et større ejerskab, de hører om foreningens planer og
tiltag og på sigt måske også flere frivillige hænder.
Der er stadig godt gang i de sociale arrangementer og det er fedt at se familierne samles i klubben om deres børn.
Tak til jer frivillige i udvalgene som får dette til at ske.
Vi havde igen, sidst i december, en juleafslutning med mad fra Trine, hvor vi var samlet alle udvalg og i år fik vi også
vores Park Rock og Børne Park Rock udvalg med. Det var også en sammenkomst hvor alle udvalg kunne mødes på
tværs og inspirerer hinanden men så sandelig også bare for sludre og hygge. For mig har det været en succes, da jeg
tidligere har haft følelsen af, at det var svært at huske de ”andre” og så kører hvert udvalg derudad og glemme at
involvere de andre grene vi har i klubben, så dette kunne måske få os til at tænke som en samlet forretning ved at
inddrage hinanden på kryds og tværs i stedet for at modarbejde hinanden. Så jeg håber at, ved at indføre denne
sammenkomst som en tradition, kan hjælpe os lidt på vej til et endnu bedre samarbejde. Tusind tak til alle udvalg for
at bakke op om dette.
Det er som de seneste år stadig en udfordring at få 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 Skodborg IF 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 eller være træner i Skodborg IF.
Jeg kommer ikke udenom at nævne Park Rock, som igen bare har været en festival hvor alt klapper og Skodborg
borgere mødes og hygger sig. Det er fantastisk og vildt at vi som forening kan blive ved og endda vokse os større og
mere professionelle for hvert år. Jeg vil benytte lejligheden til at sig tak til alle der gør en indsats store som små. Vi
kan ikke undvære en eneste af de frivillige til denne event. Her skal også Børne Park Rock nævnes, for det skal siges
at det var en succes og helt sikkert en ny tradition i Skodborg IF (denne ide var faktisk et udfald af vores
juleafslutningsmøde 2018 hvor vi for første gang var samlet alle udvalg). Også her er der lagt enormt mange frivillige
kræfter i og vores lokale virksomheder har støttet fantastisk op om arrangementet, så en stor tak skal der også lyde
her.
Økonomien i Skodborg IF nyder godt af Park Rock overskuddet. Vi har dog igen i 2019 været ramt af udskiftning af
sponsor ansvarlig og det arbejde der lå foran os. Men nu ser det ud til at vi får lidt struktur på og et overblik over de
sponsorer vi har og skal have indhentet. Vi er ikke i mål endnu, hvilket jeg havde håbet på, men jeg er fuld af håb for
2020. Og der er allerede ting på tegnebrættet som vi så småt gik i gang med sidst i 2019. Så i 2020 skal der nytænkes
og ligges en fælles slagplan for både Park Rock, Børne Park Rock og Skodborg IF. Så vi kan holde de lave
kontingenter, stable alle de gode arrangementer på benene og søsætte nogle nye.
Til alle sponsorer der allerede giver støtte til Skodborg IF skal der lyde en stor tak, uden jer kunne vi ikke tilbyde de
lave kontingenter og lave de arrangementer som vi gør.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores brugsuddeler som har støttet os. Vi har et godt
samarbejde og håber på at det fortsætter i 2020.
Tak til udvalgene samt alle de trænere og ledere der ligger deres kræfter i den daglige træning for at give vores unge
medlemmer super gode oplevelser. I alle 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 2019 har gjort en forskel for Skodborg IF. Ingen nævnt ingen
glemt.
Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen.

