22. februar 2018

Beretning – Silkeborg Idrætsforening 2017
Indledning
Endnu et år er på vej over i historiebøgerne. Det blev et helt særligt år, hvor vores
hæderkronede forening den 26. april fyldte 100 år og et år, der er værd at husk.
Et nyt spændende år står foran os, hvor der vil ske et væsentligt generationsskifte, idet
Finn Mølgaard, Tonni Hammershøj og Erik Isager, som planlagt, forlader
forretningsudvalget. Endvidere sker der udskiftning på formandsposterne i SIF
Håndbold, SIF Sportsdans og SIF Klatring, så ikke færre end seks ledere forlader
hovedbestyrelsen.
Ingen er uundværlige, og heldigvis har SIF arbejdet proaktivt med opgaven at finde nye
kræfter, og jeg er meget glad for at kunne meddele, at på alle poster er der gode nye
kræfter til at besætte de ledige poster. Det er godt gået og vidner om stor interesse for
vores forening, og det er jeg utrolig glad for.
Vi skal i 2018 fortsat udvikle os og skabe en rolle i lokalsamfundet. Vi skal medtage vort
værdigrundlag i SIF, som bygger på ærlige handlinger, redelig adfærd og fairplay.
2017 blev et travlt, men også et spændende og stort år for Silkeborg IF, hvor ikke mindst
vort 100 års jubilæum og flytning til JYSK PARK har været i fokus. Det er 40 år i træk at
jeg har æren og også pligten at skulle aflægge beretningen for Silkeborg Idrætsforening.
Lad mig nævne nogle overskrifter i 2017:
100 års jubilæum
Jubilæumslogo – Peder Nedergaard
Jubilæumsserigrafi – Esben Hanefelt
Jubilæumsreception Søholthuset 26. april
Jubilæumsportræt – Lise Thinggaard
Larsen

Jubilæumsbog – Keld Dalsgaard Larsen/Kurt Balle Jensen
Jubilæumsvin – Brdr. D’s Vinhandel
Jubilæumsfest JYSK PARK 2. september
Jubilæumsartikler – ID Huset
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Æresmedlemmer
Til vores jubilæumsreception den 26. april i Søholthuset nævnte jeg, at det var 10 år
siden, vi sidst havde udnævnt æresmedlemmer. I SIF besluttede vi, at det ville vi gøre i
2017, hvor foreningen fyldte 100 år. De første to blev udnævnt ved vores
jubilæumsreception den 26. april i Søholthuset.
- Dorthe Gammelgaard, SIF Håndbold
- Kent Madsen – Silkeborg I.F. A/S
Og de sidste to blev udnævnt ved jubilæumsfesten den 2. september på JYSK PARK
- Karsten Dahl, SIF Fodbold og FU
- Morten Bruun, Silkeborg I.F. A/S
Der er hermed udnævnt i alt 24 æresmedlemmer gennem 100 år, hvor 10 er nulevende,
og de var alle inviteret til julefrokost i Søholthuset i december måned.
Jeg vil gerne endnu engang ønske de fire nye æresmedlemmer hjerteligt tillykke med en
velfortjent udnævnelse til foreningens højeste udnævnelse.

Øvrige aktiviteter
Vore afdelinger var også særdeles flittige med at markere vort 100 års jubilæum, jeg vil
gerne nævne:
SIFOSI lavede kæmpe jubilæumsstifo på Mascot Park
SIF Veteranklub arrangerede jubilæumssejlads på MS Mågen
SIF Minigolf arrangerede JM og DM i minigolf på Søholt
SIF Cykling arrangerede Mascot Cykelløb
SIF Fodbold og SIF Håndbold havde stort jubilæumstelt ved Regatta 2017
SIF Old Boys arrangerede jubilæumsgolf - SIF OPEN
SIF Håndbold arrangerede Antibulli i Vestergadehallen, hvor Kronprinsesse
Mary og landsholdsspiller Mikkel Hansen deltog. En mediebegivenhed
SIF Sportsdans arrangerede DM i dans
Det blev et forrygende jubilæumsår, og jeg vil gerne her i aften rette en STOR TAK til
jer alle for at have været med til at markere et fantastisk 100 års jubilæum – Tusind tak!

SIF Q Fodbold
2017 blev også året, hvor vi bød velkommen til et nyt medlem af SIF familien nemlig
SIF Q Fodbold som ny afdeling i Silkeborg Idrætsforening. De har allerede markeret sig
på fornem vis ved flere lejligheder. Vi ser frem til et fortsat dejligt samarbejde.
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Søholthuset
Herudover har vi i 2017 håndteret et salg af Søholthuset, hvor SIF har haft en tryg og
fast base i næsten 50 år. En strategi som vi i klubben startede for 2-3 år siden.
Efter mange møder og et godt samarbejde lykkedes det at sælge Søholthuset til Silkeborg
Kommune, og likvidationen af Den Selvejende Institution Søholthuset fandt sted den.
25. januar 2018.

Nyt ”Søholthus”
Vi gik samtidig i gang med planerne om at flytte til JYSK PARK, og det lykkedes at få
lokaler til rådighed på ca. 300 m2.
Den 11. november holdt vi åbent hus i vores nye klubhus, og vi syntes, vi har nået et flot
resultat. Nostalgien er bibeholdt – Ja vi har bibeholdt navnet ”Søholthuset”, vores gamle
fane er medbragt, og vort gamle logo hænger lige udenfor døren.
Lokalerne er up to date – opfylder nutidens krav med muligheder for lektiecafe,
spændende billeder, digitalisering, moderne TV/WIFI mv. men samtidig med respekt
for nostalgien og gode minder.
Vi var også enige om, at vi skulle kunne se 20-30 år frem i tiden og glemme alt om
”plejer”
Med al beskedenhed synes vi det er lykkedes og de fleste sige ”wouw”, når de træder ind
af døren, og det var rent faktisk vores mål.
Udgifterne til de nye lokaler bliver omkring kr. 1.250.000, hvoraf kr. 1.008.938,47
allerede er udgiftsført i 2017-regnskabet. Der bliver således ikke tale om etablering af lån
i forbindelse med det nye klubhus. Det betales kontant og det er jo ikke så ringe endda.
I forbindelse med det nye klubhus er der nedsat et udvalg med den gamle formand for
Søholthuset Karsten Dahl i spidsen, som forestår løst- og fast omkring håndtering af
lokalerne. Nogle af de ting, vi har besluttet, er åbning- og lukketid, høflig selvbetjening af
service og betaling mv. Den måde at håndtere huset på uden forpagter og ansatte tester
selvdisciplinen og kulturen hos os som brugere. Der er således ikke nogen, der rydder op
efter os, heller ikke nogen der beder os om det. Det skal ske per automatik – ligesom når
vi tager en øl eller en sodavand, så betaler vi i kassen i køkkenet eller via MobilePay.
Lad mig med det samme nævne, at indtil nu har selvdisciplinen og den nye kultur virket.
TAK FOR DET!

SIF afdelinger
Alle afdelinger i SIF inklusiv de mange støtteforeninger og samarbejdspartnere har
afholdt deres respektive generalforsamlinger her i januar og februar måned, og jeg har
haft den glæde at kunne deltage i de fleste af generalforsamlingerne. Og for Jer alle
gælder, at I også i 2017 har gjort en kæmpe indsats for Silkeborg Idrætsforening, og det
vil jeg sige tusind tak for her i aften.
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ØKONOMI OG REGNSKAB
Nedenfor vises nøgletallene for SIF i 2017 sammenlignet med 2016 og 2015
Samlede
Indtægter t.kr.

2017

2016

2015

42,8
183,2
137,1
772,9
409,0
563,2
15,4
19,5
293,9
974,2

55,7
86,8
404,0
811,7
704,8
29,5
23,0
420,2
1.497,3

46,3
93,2
338,0
743,2
262,0
19,1
25,4
406,3
1.247,5

3.411,2

4.033,0

3.181,0

2017

2016

2015

Badminton
Bueskydning
Cykling
Fodbold
Q Fodbold
Håndbold
Klatring
Minigolf
Sportsdans
Hovedforeningen

63,2
146,2
303,3
453,9
392,3
406,2
9,3
18,6
328,8
1.017,2

54,8
91,6
204,4
636,1
527,2
14,0
12,3
427,0
1.419,3

46,9
102,2
382,4
739,6
255,4
20,0
30,6
385,9
1.176,5

Foreningen total

3.139,0

3.386,7

3.139,5

Badminton
Bueskydning
Cykling
Fodbold
Q Fodbold
Håndbold
Klatring
Minigolf
Sportsdans
Hovedforeningen
Foreningen total

Samlede
Udgifter

t.kr.
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Overskud/
Underskud t.kr.

2017

2016

2015

Badminton
Bueskydning
Cykling
Fodbold
Q Fodbold
Håndbold
Klatring
Minigolf
Sportsdans
Hovedforeningen

-20,3
37,0
-166,1
319,0
16,7
156,9
6,1
0,9
-34,9
-43,1

0,9
-4,8
199,5
175,5
177,5
15,5
10,8
-6,6
78,0

-0,6
-8,9
-44,4
3,6
6,6
-1,0
-5,2
20,4
71,0

Foreningen total

272,2

646,3

41,5

2017

2016

2015

Badminton
Bueskydning
Cykling
Fodbold
Q Fodbold
Håndbold
Klatring
Minigolf
Sportsdans
Hovedforeningen

71,7
122,1
335,5
562,2
86,2
195,4
31,4
15,7
66,4
3.250,2

83,3
85,1
501,6
243,2
33,2
25,2
14,8
101,3
3.293,3

74,7
89,9
302,1
67,6
-144,3
9,7
4,0
108,0
3.215,3

Foreningen total

4.736,8

4.381,0

3.727,0

Egenkapital t.kr.
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Kommentarer til koncernregnskabet
Det er et flot koncernregnskab, vi i aften kan præsentere i Silkeborg Idrætsforening, og
det er godt gået i 100 års jubilæumsåret.
De samlede indtægter udgør kr. 3.411.200 mod samlede udgifter på kr. 3.139.000. Det
betyder et samlet overskud på kr. 272.200. Samtlige afdelinger i SIF har vist økonomisk
ansvarlighed ud fra deres egenkapital, og det vil jeg gerne udtrykke mit kompliment for.
Den samlede egenkapital i Silkeborg Idrætsforening udgør pr. 31.12.2017 kr. 4.736.800,
hvilket giver os en økonomisk frihed. Det er også værd at notere, at alle afdelinger har
positiv egenkapital. De samlede aktiver og passiver udgør kr. 4.934.394.
Jeg vil betragte koncernregnskabet 2017 som meget tilfredsstillende og det betyder
tryghed for alle, som er under paraplyen i Silkeborg Idrætsforening samt en frihed til selv
at bestemme også i fremtiden. SÅDAN!

Hovedafdelingen
Senere på generalforsamlingen vil hovedkasserer Tonni Hammershøj fremlægge
hovedafdelingens regnskab. Det viser et underskud på kr. 43.100 og en egenkapital på kr.
3.250.200, som er vigtig, når vi taler om paraplyen SIF.
Det er på trods af underskuddet et pænt regnskab når vi tager de ekstraordinære poster i
betragtning. Vi har bl.a. i 2017 udgiftsført kr. 1.009.000 til vore nye lokaler i Søholthuset,
JYSK PARK. Herudover er regnskabet påvirket af 100 års jubilæet, afvikling af det
gamle Søholthus samt Mascot Park. Jeg vil også nævne, at vi i 2017 havde arrangementer
med et samlet overskud på kr. 87.000.
Medlemsstatus

2017

2016

2015

Badminton
Bueskydning
Cykling
Fodbold
Q Fodbold
Håndbold
Klatring
Minigolf
Sportsdans
Total aktive

65
60
71
358
127
307
25
15
31
1.059

81
45
88
379
214
34
13
25
879

76
63
108
404
208
34
13
30
936

Passive
I alt

236
1.295

176
1.055

186
1.122
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I SIF har vi opgjort antal frivillige ledere/trænere til 180, hvilket er imponerende.
Der har samlet været en tilgang i aktive medlemmer på 180 og en tilgang i de passive
medlemmer på 60 i forhold til sidste år. Medlemstallet viser en samlet medlemsfremgang
på 240, og at vi samlet er 1.295 medlemmer.
Medlemsfremgangen sker specielt pga. Q Fodbold, Håndbold samt passive medlemmer.
Vi glæder os over denne udvikling i medlemstallet i vores forening.

Silkeborg IF Invest A/S
Jeg vil også gerne her nævne den store oplevelse, det var at indvie det nye stadion –
JYSK PARK – med en SIF sejr over rivalerne fra AGF den 31. juli foran 9.411 tilskuere
på et udsolgt stadion.
Det var en stor dag i Silkeborg og SIF’s idrætshistorie. JYSK park markerer sig i dag som
et fyrtårn i Silkeborg.
Vores superliga fodboldhold beviste også, at man på fornem vis klarede den første
sæson efter oprykning fra 1. division og undgik nervepirrende nedrykningskampe i
foråret.
Forretningsudvalget har jævnfør vore vedtægter udpeget Poul Hansen til at være
Silkeborg Idrætsforenings repræsentant i bestyrelsen for Silkeborg IF Invest A/S på den
kommende generalforsamling den 24. april 2018. Han afløser Erik Isager, der har
repræsenteret Silkeborg Idrætsforening i bestyrelsen siden 1984.
Med nu tre ben i koncernen – Fodbold, Ejendomme og Hotel Radisson Blue – og
næsten 100 ansatte, ser fremtiden lys ud for selskabet. Den strategi og de mål,
bestyrelsen og direktionen planlagte for fem år siden, er næsten alle opnået. Derfor er
det besluttet, at der afholdes bestyrelsesseminar i marts måned, hvor der skal arbejdes
med en strategisk målsætning for de næste fem år, som præsenteres på den kommende
generalforsamling. Det bliver spændende og både Poul Hansen og jeg deltager i dette
seminar.
SIF – WWW.SILKEBORGIF.DK
IT, sociale medier, Facebook, Google Drive, Instagram fylder godt i både medier og
foreningsliv. I løbet af 2017 har vi derfor også oprustet i Silkeborg IF. Vi har udviklet en
ny hjemmeside, som netop integrerer de nye teknologier og medier. Det har ikke blot
pyntet på vores hjemmeside profil, men også øget de muligheder, de forskellige
afdelinger nu har for at profilere sig overalt i cyber space.
Vi har også budt velkommen til en ny Webadministrator – Martin Bach – som overtager
efter Andy Gren, som har valgt at give stafetten videre efter mange års virke i
foreningen. Stor tak til Andy og velkommen til Martin.
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Søholt – Helhedsplan
Silkeborg Kommune har taget et godt initiativ og inviteret alle foreninger/brugere på
Søholt til møder med henblik på at udarbejde en helhedsplan for Søholtområdet, som
også skal danne udgangspunkt for en ny lokalplan for området.
Formålet med helhedsplanen er at undersøge, om der er plads til de eksisterende og
fremtidige aktiviteter på det nuværende Søholtområde, hvis der samtidig opføres en
mulig multiarena eller svømmehal.
Resultatet af denne undersøgelse skulle være færdig i løbet af april måned.
SIF har mange afdelinger som interessenter, og alle har de bidraget med nyttige
oplysninger. Fremtiden på Søholt tegner spændende, og jeg tror, at området bliver et
centrum for byens sport og andre aktiviteter generelt. Ja et sandt sportsmekka!
Det bliver spændende at følge udviklingen på Søholt, og jeg tror på, at vore dygtige
politikere og embedsmænd finder frem til en god løsning til glæde for os alle i Silkeborg.

Arrangementer
Der er foreløbig tre arrangementer i løbet af 2018
 Ruben Søltoft – 21. september i JYSK MUSIKTEATER
 Simon Talbot – 5. oktober i JYSK MUSIKTEATER
 Årets julekoncert med Jesper Lundgaard – 29. november i JYSK MUSIKTEATER

Fremtiden
Fremtiden kommer af sig selv – men det gør fremskridt ikke!
Jeg plejer også i min årsberetning at se fremad. Det er jo lidt specielt i år, da jeg jo som I
ved træder af ved denne generalforsamling. Jeg har dog talt med Poul i forhold til
tankerne fremover, og noget af det, der kommer i fokus, er en fortsat forankring af de ni
forskellige afdelinger, vi har under SIF. En sådan forankring skal sætte fokus på de
synergier, og ideer hver afdeling kan bringe til det samlede SIF. Det kommer selvfølgelig
til at foregå i et tæt samarbejde med de enkelte afdelinger. Poul vil naturligvis selv
komme meget mere ind på dette og hans øvrige tanker for fremtiden, men jeg synes
absolut det er en god ide og noget af det, vi løbende har arbejdet med.
Emnet E-sport er også oppe i tiden og klubben har allerede via forskellige netværk
drøftet dette spændende emne. Måske er det en vogn, vi skal med på, men i givet fald
tror jeg, det skal ske i et samarbejde med Silkeborg I.F. A/S, hvor det skal være med
baggrund i et bæredygtigt kommercielt grundlag.
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Jeg tror, at SIF fortsat vil være et attraktivt sted at få opladet batterierne, udvide sine
kompetencer, deltage i det sociale samvær og berige sig selv og andre med fælles
oplevelser.
Vi skal fortsat have visioner og vor egen faste overbevisning om, at SIF er noget særligt.

Afslutning
Må jeg slutte beregningen med at udtrykke en varm tak til alle, der har vist foreningen
interesse i året der er gået.
Jeg vil her på generalforsamlingen sige alle vore afdelinger, medlemmer – aktive som
passive – 180 frivillige ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer en kæmpe tak for jeres
indsats og betydning for Silkeborg IF. Samtidig skal der også lyde en hilsen til folkene
bag Himmelbjergløbet, frivillige i loungen på JYSK PARK, Fanklubberne, Old Boys
Fodbold, saunaklubben, lørdagsklubben, arrangementsudvalget, sangkoret,
klubhusudvalget ”Søholthuset”, Silkeborg Fodbold College, Silkeborg IF A/S og
Veteranklubben.
Vi kan ikke undvære en eneste af jer, og en kæmpe tak skal der også lyde til jer for jeres
indsats for Silkeborg IF.
En stor og velment tak skal der også lyde til byens erhvervsliv, sponsorer og annoncører.
Tak til Silkeborg Kommune og dennes forvaltning for et godt samarbejde. Tak til Jysk
arena og Idrætsrådet for samarbejdet i 2017. Tak til vor lokale presse, Midtjyllands Avis
og Jysk Musikteater for et godt samarbejde.
Tak til webredaktørerne af SIF’s hjemmeside, foreningens revisorer Kim Charles, Søren
Johansen samt Tom Østergaard, Partner Revision.
Slutteligt og ikke mindst tak til mine kolleger i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
for en aldrig svigtende opbakning og et dejligt inspirerende samarbejde til gavn for
helheden i Silkeborg Idrætsforening.

Farvel
Det er vemodigt at sige farvel, men positivt for klubben, at der sker et generationsskifte.
Jeg er på vej til de 72 og vil gerne gå på toppen. Jeg er meget glad for, at
forretningsudvalget har headhuntet en fremragende afløser i Poul Hansen med 25 års
erfaring i SIF. Jeg har lovet Poul og SIF at hjælpe lidt også i fremtiden med blandt andet
koncerter, samarbejdet med vores venskabsklub I.K. Grane i Arendal samt repræsentere
SIF i Idrætsrådet.
Jeg vil gerne takke SIF fordi,
Den har præget mit liv og haft stor betydning for min livskvalitet
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Den har givet venskaber for livet
Den har givet mulighed for at møde høj som lav
Den har været livsbekræftende
Den har givet mig opbakning gennem alle 46 år og kun lidt skældud
Den har givet mig mulighed for at repræsentere SIF i den professionelle bestyrelse
Silkeborg I.F. A/S i 34 år
Der har været utrolige højdepunkter med modtagelse af priser og hæder fra DBU,
Silkeborg Kommune, Venskabsklubben SIF og Silkeborg I.F. Invest A/S – alt det er jeg
ydmyg og stolt over
Inden jeg afslutter vil jeg benytte lejligheden til ikke mindst at takke min hustru Lise for
en enestående opbakning og fantastisk støtte. Lise har også givet et stort bidrag til
klubben gennem årene.
TAK til Jer alle i SIF, og med denne slutbemærkning vil jeg ønske vor hæderkronede
forening GOD VIND fremover!
Erik Isager
Hovedformand
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