
Årsberetning for 2022 (for 2021) 

Som lovet kommer fortsættelsen fra min beretning i 2021…. for det lukkede land, der skulle være 

åbnet op igen i januar, blev forlænget, og forlænget og forlænget. Så vi besluttede i feb. slet ikke at 

starte indendørssæsonen op igen og aflyse opvisningen. 

Vi havde også planlagt 100-års jubilæet til den 24. april, men vi var nervøse for om det kunne lade sig 

gøre. Vi startede med at arrangere og blev enige om et program som kun forløb sig om dagen og 

ikke holde den fest i hallen vi først havde tænkt. Men da vi kom nærmere, blev vi enige om at det 

ikke kunne blive til noget og rykkede den til 21 august, hvor Park Rock skulle have været. Park Rock 

udvalget besluttede, i starten af året også at udsætte til 2022, vi turde simpelthen ikke gamble med 

de mange penge der er i spil til det arrangement. 

Og det skulle vise sig at det var en god beslutning. Der var mange restriktioner og opdelinger hvis det 

skulle være afholdt. Ugen op til den 21. august, var smitten eskaleret i Skodborg og 

jubilæumsudvalget valgte igen at udsætte til den 25. september. Men her lykkedes det ENDELIGT og 

både skodborgerne og vejret var med os og vi havde en fantastisk dag på stadion. Tusind tak til 

udvalget, de frivillige, Kathrine for at redigere bogen og ikke mindst vores forfatter Jørgen. 

Børne Park Rock blev også rykket til 2022, og igen fik udvalget flyttet sponsoraterne. Tak for 

indsatsen til jer.  

Søndag 6. juni blev der i hallen afholdt et arrangement ved navn "De forbudte sange". Denne 

teaterkoncert er lavet i forbindelse med markeringen af 100 året for genforeningen. Trods en kort 

forberedelses tid, var det et godt arrangement med ca. 100 solgte billetter. Arrangementet blev 

afholdt i samarbejde med VIC. 

Den 6. november arrangerede Park Rock udvalget en lille fest med Midt om Natten i hallen, det var 

et ”mens vi venter” arrangement og bare lige for at vise at vi står klar til 2022. Her blev programmet 

også offentliggjort. 

Den daglige gang i klubben, vil de enkelte udvalgsformænd komme nærmere ind på, men kan sige at 

vi havde en ok sommer og efterårssæson. Vi fik også startet op på indendørssæsonen og i takt med 

at der var flere og flere vaccineret var restriktionerne ikke helt på højde med hvad de havde været. 

Dog blev Danmark igen ramt og opfordringen om hjemme arbejde og det at skolerne sendte 

børnene hjem til fjernundervisning, valgte SIF at lukke ned for al aktivitet selvom det ikke var 

påkrævet. Så fra den 15. december og frem til den 5. januar 2022 var der lukket. Og heldigvis 

lukkede Danmark op igen den 5. januar. 

Derudover fik vi en pedel ansat, og de hvide striber på stadion har ikke været SÅ hvide i flere år. 

Frivillighedsgruppen blev forsøgt lavet og der var da også 12 der havde meldt sig, men må sige at det 

var mere tidskrævende end jeg regnede med og har indset at de enkelte få der virkelig tog skeen i 

egen hånd også er det vi nok kan forvente. Tænker den skal omtænkes og det vil jeg komme tilbage 

til i 2022. Til gengæld fik vi en markedsvogn, som er tiltænkt som en mobil kiosk til kampe oppe på 

træningsbanerne. Det er en forælder fra det spillende hjemmehold, der sørger for kaffen brygges og 

så bare køre vognen op og her kan alle købe i den og tage gratis kaffe. Den har fået mange fine 

bemærkninger og vi takker LB BYG for at have sponsoreret den til os. 

Jeg vil gerne takke hovedbestyrelsen, for hjælpen med at tage nogle af mine opgaver fra mig, det er 

mere værdsat end I tror. 



Vi fik også et volleyballhold i efterårssæsonen. De spiller hver anden lørdag i 2 timer og de er 21 

tilmeldte. 

Vi ser også en stigning af medlemmer sammenlignet med 2020, nemlig 462 medlemmer mod 421 i 

2020. 

Så har sponsorudvalget også sat det nye materiale og arbejde i søen om at få sponsorerne tilbage til 

klubben. Vejen til de over 40 sponsorer bare til SIF har været hård og lang. Med en forventning om 

et afsluttet ”salg” inden sommerferien 2021, må vi sande at vi skal ind i 2022 før vi blev færdige. Så 

lidt justeringer skal der til. Tak fordi I, i udvalget har holdt ud og lavet et kæmpe stykke arbejde. Nu 

er frøene sået, så hvis vi gøder og vander dem, skal det nok blive en succes. 

Sidst men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle sponsorer, nye som gamle. Ingen nævnt, ingen 

glemt. Vi håber I har kunnet se at stadion stille og roligt er blevet opgraderet med fine bander 

gennem 2021. 

Og til slut vil jeg gerne 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. Tak til jer der har gjort en forskel, men som har valgt at 

stoppe. Der er altid plads til jer hvis I skulle få lysten til at komme tilbage. 

Så helt skidt har 2021 da slet ikke været… 

 

Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingen 

 

 


