Formands Årsberetning for 2021 (for 2020)
Min beretning i år bliver noget anderledes end de foregående. Da Mette Frederiksen lukkede landet
ned den 11. marts 2020, ændrede verden sig og vi skulle til at navigere i en meget ukendt disciplin.
Det første arrangement vi lukkede ned, var gymnastikopvisningen. Det var så tæt på og alt var stort
set bestilt til dagen. Vi kunne heller ikke starte forårssæsonen op i fodbold som vanligt. Vi gik i gang
så hurtigt det var muligt at søge kompensationspakken for at få dækket de udgifter der måtte være
for både opvisning, tab i kiosk og manglende kontingent for fodboldsæsonen. Vi udfyldte
ansøgningen og fik omkring 42.000, - ud af de estimerede 133.000, - vi havde regnet os frem til at
ville ”miste”.
Vi vidste også lidt inde i Corona at Park Rock skulle aflyses og afvikles. Det skulle vise sig at være en
hård nyser og et meget omstændigt arbejde. Jan Thomsen har brugt 60+ timer på denne og jeg vil
gerne sige ham en kæmpe tak. Jeg ved hvor hårdt det har været at få den afviklet og SIF er
taknemmelig for at Jan har fået den afviklet uden omkostninger for foreningen.
Der blev stille i klubben og der var ingen fysiske bestyrelsesmøder fra 3 marts indtil vi igen i
sommertiden åbnede lidt op. Vi har til gengæld haft masser af kommunikation online og på sociale
medier, prøvet at navigere i det uvante og det usikre i alle de regler der er ifm. hvad man må og ikke
må. Vi mødtes i juli måned til en bid mad (udenfor selvfølgelig), for lige at stikke fingeren i jorden og
høre hvordan alle holdt hovedet oven vande, både trænere og udvalg.
Børne Park Rock valgte vi at køre videre med, for der var jo lang tid til september og ifølge Mette,
skulle det være okay at samles flere efter den 31. august…. men det skulle også vise sig ikke at holde
og også her skulle vi til at aflyse. Tak til udvalget for jeres indsats og fine arbejde og sejt gået at I
faktisk formåede at videreføre jeres sponsorpakker videre til 2021. Afvikling/flytning af kunstnere
har også været en sej og lang proces. Men vi slap også her for yderligere udgifter.
I maj kunne der åbnes lidt op for ude træning og fodbold tog kampen op med retningslinjerne. Det
var ikke en nem beslutning i bestyrelsen, da vi jo heller ikke vil udsætte medlemmer, trænere og
andre for at blive smittet. Vi valgte at køre den sidste måned gratis for medlemmerne.
Der blev startet lidt op et stykke tid efter sommerferien, over hele linjen, til inde sæsonen, og det
har været superhårdt for alle at følge retningslinjer med rengøring, opdeling, spritte af, svare på
spørgsmål…. Der har været mange udfordringer i alle sportsgrenene, men det kommer
udvalgsformændene nok mere ind på. Jeg vil gerne sige TAK fordi I, trænere, udvalg, frivillige, har
taget kampen op for at vores børn kunne komme til deres træning.
Ligesom det gik og der var kommet lidt rutiner på, lukkede Mette igen landet ned og vi valgte at
lukke frem til jul og planlagde opstart til januar 2021, men vi ved jo nok hvordan det gik, fortsættelse
følger til GF i 2022.
Det var også i juni vi for alvor startede jubilæumsudvalget op og arbejdet med forfatter Jørgen
Larsen til at skrive vores bog. Der blev lagt mange timer og meget arbejde i den bog. Men i gang var
vi og vi startede planlægningen, dog på et højst usikkert grundlag, af selve jubilæumsfesten til 2021.
Men vi ville afvente Corona udviklingen og tage fat i den igen i januar 2021, når vi vidste mere.
Der var ikke mange igangværende sponsorater tilbage i 2020, og der skulle udtænkes nye
muligheder og findes andre måder at indhente sponsorater til SIF som en fælles forening. Der blev
nedsat et udvalg og der blev lavet en opskrift på hvordan vi tænkte det skulle sælges. Arbejdet
startede op men der var ikke megen mulighed for fysiske møder og i efteråret da der lukkedes ned

igen, blev der ikke arbejdet så meget i det. Vi kunne jo heller ikke besøge nogen i de tider. Vi måtte
for alvor i gang i 2021.
Men en stor tak skal lyde til de sponsorer der fortsat støttede os i 2020. Ingen nævnt, ingen glemt. Vi
ved godt der ikke har været mange muligheder for at reklamere og fremvise jer til diverse
arrangementer, da der ingen har været. Men vi håber I kan bære over med os og håber at Corona´
en vil slippe sit tag i os og at 2021 bliver så meget bedre.
Så uden alle de normale tal og statistikker vil jeg gerne i år takke alle de frivillige i SIF en ekstra gang.
Jeres arbejde er enormt værdsat og jeg er taknemlig for at I er en del af SIF.

Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingen

