
Årsberetning for 2023 (for 2022) 

Vi var en del der fik dårlige nerver da vi igen lukkede ned slut 2021…. skulle vi nu igennem samme 

Corona ned luk i 2022? Heldigvis åbnede vi landet og aktiviteterne op den 5. januar 2022 og der har 

ikke været restriktioner siden. Så jeg satser på at det er sidste gang jeg skal nævne Corona i mine 

beretninger. 

I marts til vores bestyrelsesmøde skulle vi have været ud af huset til en workshop som DBU havde 

organiseret omkring hvordan man kunne gøre klubfælleskabet mere attraktivt for den næste 

generation og hvordan de frivillige kunne få mere medbestemmelse. Desværre blev den aflyst 

grundet for få tilmeldte. Det er netop det billede vi ser mange steder nu. Mange har trukket sig efter 

Corona og det er rigtig svært at komme tilbage på sporet og finde glæden ved at være frivillig. Vi skal 

finde en løsning på hvordan vi kommer tilbage på sporet. Lad os håbe at vi finder nogle veje her i 

2023.  

Vi havde en arbejdsdag på stadion med hovedbestyrelsen hvor vi fik ryddet op i gamle bander der 

bare skulle skrottes og fik ryddet op i de gamle der var sat op.  

Lokalrådet havde arrangeret et orienteringsmøde sammen med kommunen omkring Skodborg, for at 

få nye borgere hertil da de var interesseret i at få solgt byggegrunde i Skodborg. Håndværks 

virksomheder, banker og Skodborg børnecenter deltog bl.a. i hallen. SIF havde også en stand der hvor 

vi havde fået lavet en flyer omkring hvad vi tilbyder af sport plus BPR og PR. 

I juni havde vi som altid bestyrelsesmøde med spisning og vi ønsker god sommerferie. 

Vi fik også en forespørgsel fra Krolf klubben om at afvikle DM i Krolf i 2023. Det har vi selvfølgelig 

sagt ja til og planlægningen er startet så småt og der arbejdes videre med dagen her i 2023. 

Vi ser en stagnering af medlemmer. Vi havde 462 medlemmer i 2021, og 460 i 2022. Jeg er glad for 

at se vi ikke er faldende. Så det er ikke her børnefamilierne har sparet midt i inflationen, og det er 

positivt. 

Vi sendte også en sending klubdragter mere ud i efteråret, dog ikke helt så mange som vi plejer. Her 

tror jeg mange netop valgte det fra grundet inflationen. Det har været et hårdt år for mange af os 

med de stigende priser på alt. Vi har da også, for første gang i min tid, sagt nej til kortklubben i 

vinterhalvåret. Vi valgte at lukke ned for det hele i klubhuset for at spare på gassen. Det har da også 

kunne betale sig. Lad os håbe det igen kan benyttes til vinter i 2023 og at den krig vil få en ende.  

Jeg plejer at nævne vores fælles juleafslutning med spisning for alle udvalg i SIF, men der var et 

ønske om at gøre noget anderledes og vi valgte at der blev afholdt en nytårskur i januar 2023 i 

stedet… Kun 3 afbud ud af de 32 vi er i det forskellige udvalg. Jeg vil hermed gerne sige tusind tak for 

en skøn aften, for nogen længere end andre       og fordi I prioriterede at bruge en fredag aften på 

SIF. Vi gentager succesen i 2024 

Børne park rock kunne endelig også få lov at afholde børnenes fest…. Det virker som om de har 

været i gang i mange år, men de har ”kun” afholdt det i 2019 første gang og så har Corona lukket 

festen ned siden. Det var en succes og der arbejdes allerede på at give børnene endnu en kæmpe 

oplevelse i 2023. Tak til udvalg og de frivillige der er med til at skabe rammerne til denne dag for 

vores børn. 

Park Rock åbnede også op igen til vores alle samens havefest, det var et brag af en fest og det kunne 

mærkes og ses på overskuddet at folk trængte til at blive sluppet ud i festivalstemningen igen. Tak til 



alle de frivillige der hjælper til før, på dagen og efter, det er jeres skyld dette store arrangement kan 

gennemføres…. Men vi skal endelig ikke glemme at takke de mange gæster, uden jer blev det ikke til 

noget.  

Sidst men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle sponsorer, (ingen nævnt, ingen glemt) og i år 

er der endnu mere at takke for. Vi har fået så meget støtte og opbakning selv i disse svære tider. I 

gør en forskel for vores børn i byen og I gør det muligt at holde kontingenterne i bund. Uden jer var 

der ingen SIF, Børne Park Rock eller Park Rock. Vi håber også I har lagt mærke til et stadion der stille 

og roligt er blevet opgraderet i løbet af 2022. Så tusind tak! 

Og til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige i SIF en ekstra gang. Jeres arbejde er enormt værdsat og 

der var ikke noget at tilbyde børn og unge, hvis I ikke var her…. Så TUSIND TAK for jer. 

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 2022 blev et år hvor vi er kommet stille og roligt tilbage på sporet til en normal hverdag. Jeg 

glæder mig til et 2023 med flere samtaler, ideer, tiltag, mere samvær og et fællesskab vi alle trives i. 

Jeg vil i hvert fald gøre midt allerbedste for at I alle trives.  

 

Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingen 
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