ÅRSBERETNING 2019 – SILKEBORG IDRÆTSFORENING, HOVEDAFDELINGEN
Årsberetningen vil ikke som tidligere blive udleveret som et fysisk dokument, men vil i stedet
kunne findes på klubbens hjemmeside under ”Hovedbestyrelsen”/”Årsberetning 2019”.
Her vil I kunne læse Årsberetningen i detaljer – i dag vil jeg gennemgå hovedområderne i
beretningen.
Beretningen er bygget op så den indeholder følgende hovedområder:
Hovedbestyrelsens arbejde, her vil du kunne læse om de indsatser og initiativer vi i
Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget har haft fokus på i det forgangne år.
Økonomi og medlemsudvikling, her vil du få et overblik over hvordan økonomien i foreningen,
samt hvordan medlemsudviklingen ser ud.
De enkelte foreninger, hvor du overordnet kan læse om de enkelte foreningers initiativer og
indsatser gennem året
Silkeborg IF Invest A/S, her kan du læse om vort samarbejde og nogle af de hovedområder der er
arbejdet med set fra Silkeborg Idrætsforenings side
Fremtiden – her giver vi nogle bud på de tanker og overvejelser vi gør os for fremtiden
Vi håber denne opdeling giver dig som medlem af foreningen et overblik over hele årsberetningen,
samt give dig mulighed for at dykke ned i lige præcis det område du har lyst til at fordybe dig mere
i.
HOVEDBESTYRELSENS ARBEJDE
2019 været et år med fokus på samarbejde og synergier på tværs af foreningerne og social
ansvarlighed. 2019 var ligeledes året med medlemstilgang og et flot koncernresultat.
Det overordnede tema for Hovedbestyrelsen igennem 2019 har været udvikling af vores forening,
specielt med fokus på hvordan vi kan udnytte synergier og viden på tværs af alle afdelingerne, og
også udadtil være en aktiv spiller i kommunen og påtage os et socialt ansvar.
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DIF OG DGI`s FÆLLESPULJE
Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til
udvikling. Som en del af vores fokus på at hjælpe hinanden på tværs af foreningen startede vi
ultimo 2018 med at afholde et fællesmøde for foreningerne og DGI om fællespuljemidler. Dette
har resulteret i at 6 af vore foreninger har modtaget midler til gavn for udviklingen af de enkelte
idrætsgrene. Et godt eksempel herpå er SIF Håndbold der modtog midler til modernisering af
klubhusforholdene, med det formål at der også skulle skabes rammer for at medlemmerne kunne
samles før og efter håndbold spillet, og dermed skabe endnu bedre sociale relationer. Dette har
haft en mærkbar effekt, hvor flere benytter de fine renoverede lokaler.
FORENINGSUDVIKLING
I august måned afholdt vi et udvidet HB møde hvor alle foreningens bestyrelsesmedlemmer var
inviteret. Omdrejningspunktet var ”foreningsudvikling” hvor SIF Cykling havde deltaget i et DGIinitiativ om udvikling af foreninger. Jens Henrik Jensby fra SIF Cykling delte ud af de erfaringer som
SIF cykling havde fået. Kommunikation var et af nøgleordene og vi havde en god dialog om
hvordan vi kan fokusere på denne i foreningen. Herudover også en rigtig god dialog om
rekruttering og hvordan vi kan skabe endnu mere synergi og synlighed af vore foreninger. Det har
medført et konkret tiltag som bliver gennemgået under ”Fremtiden”.
HELHEDSPLAN SØHOLT
Silkeborg Kommune har genoptaget arbejdet med helhedsplanen for Søholt. Ultimo november
2019 var der indkaldt til Borger- og visionsmøde, hvor der var lagt op til en overordnet dialog om
den ønskede udvikling af Søholt set fra foreningerne og borgernes synspunkt. Herudover en
gennemgang af processen for det videre forløb. SIF var godt repræsenteret ved dette møde. På
baggrund af de input der kom denne aften, er der her i 2020 afholdt møde mellem de enkelte
brugere af Søholt og Anders Christian Larsen, Silkeborg Kommune, Marianne Rønnow Markussen
fra CFBO og Jeppe Fruensgaard fra eliteSilkeborg. På disse møder blev konklusioner fra
borgermødet gennemgået og, SIF brugere af Søholt har fremlagt deres tanker og ønsker for
fremtiden, og koblingen mellem disse ønsker og visionen for Søholt blev gennemgået. D. 4. marts
er der planlagt aktørmøde, hvor opsamling fra møderne vil blive gennemgået og til juni forventes
en vision klar til præsentation. Fra SIF vil vi fortsat være aktive, og bidrage konstruktivt til
udviklingen af området.
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PARTNERSKABSAFTALE
SIF har i 2019 indgået en Partnerskabsaftale mellem Sundhedshuset i Silkeborg, Silkeborg
Kommune og DGI Midtjylland. Formålet med denne aftale er at vi som forening åbner op for
udvalgte hold for borgere der har været i rehabiliteringsforløb på Sundhedscentret i Silkeborg. Vi
skal på bedste vis inkludere borgerne med støtte og vejledning så de kan blive en del af holdene og
foreningslivet. Sundhedshuset vil opfordre parate borgere til at søge denne mulighed efter endt
forløb hos dem. Holdene der er en del af denne aftale er Klatring, Bueskydning, Minigolf, Fodbold
fitness (SIF Q), og vort helt nye skud på stammen ”Gå fodbold”. Vi ser at vi med denne aftale tager
et værdifuldt socialt ansvar, og håber at aftalen bliver en stor succes for alle parter. Den 4. februar
blev der afholdt møde mellem parterne, hvor også behandlere og ansvarlige for de enkelte SIF
hold deltog, og aftalen er dermed i drift.
Udover denne aftale og tilhørende sportsgrene, bidrager vi også med parafodbolden.
SAMARBEJDE MED HERLEV IF
I 2019 fik vi en kontakt fra Herlev IF. De havde et ønske om at dele erfaringer med en flerstrenget
forening, og i den sammenhæng havde de fået øje på os. Herlev IF repræsenterer mere end 9000
medlemmer fordelt på 25 foreninger, altså en kæmpe organisation. Vi har afholdt et rigtig
konstruktivt møde i Silkeborg hvor vi præsenterede vore foreninger, og delte en lang række
erfaringer herunder foreningsudvikling og samarbejde. Vi blev enige med dem om at fortsætte
dette frugtbare samarbejde, og skal næste gang på besøg i Herlev.
SAMARBEJDE MED YASALLY I GAMBIA
Vi har valgt at medtage denne solstrålehistorie i år. Samarbejdet startede i 2013 hvor Sv. Ove
Grønning fra SIF fodbold kontaktede Yasally formanden Momodou Sise, som bor i Odense.
Formålet med kontakten var at se om vi kunne hjælpe gambianerne med udstyr som vi her
hjemme havde brugt, men som vi kunne se kunne komme dem til gavn og glæde. Lidt senere er
SIF Fodbold A/S også kommet ind i billedet med støtte. Yasally er meget lykkelige for samarbejdet,
og de sørger selv for al afhentning af udstyret. Faktisk skal de i år arrangere en særlig transport,
idet Sv. Ove har fået en aftale med Silkeborg Kommune om afhentning af brugte mål med net! I år
har Sv. Ove Grønning og Jacob Tind været på besøg i Gambia. De besøgte skoler, landsbyer og så
fodboldkampe og blev i den grad modtaget med åbne arme og stor venlighed. Besøget sluttede
med at se pokalfinalen (YaSally Cup) dernede, hvor SIF havde leveret både tøj og bolde til de to
finalehold og vore to udsendte sad blandt hædersgæsterne. Dette er igen et eksempel på hvordan
vi som en stor og anerkendt forening har taget et socialt ansvar. Både Sv Ove og Jacob skal deltage
på foreningens generalforsamling i Odense for at fortælle om turen.

3

SILKEBORG IF OG SILKEBORG ARKIV
Den 21. marts 2019 blev der afholdt møde om dette samarbejde hvor initiativet blev offentliggjort.
Rigtig mange var mødt frem og samarbejdet blev for alvor skudt i gang. Hver eneste uge sidder en
række gode gamle SIFère og gennemgår fotos, sætter navne på de afbildede personer og scanner
dem så de kan indgå i fotosamlingen på Silkeborg Arkiv. Jeg kan kun anbefale alle til at gå ind på
vores hjemmeside under SIF Billedarkiv, eller Silkeborg Arkiv og se de fantastiske billeder.
BESØG HOS GRANE
I 2019 var det vores tur til at besøge vores gode venskabsklub, Grane IF. Et historisk sammenhold,
og hvor vi i 2020 kan fejre 70-års jubilæet for dette unikke venskab. Vi havde nogle rigtig gode
dage sammen, hvor Grane havde gjort så meget for os med sejltur og en helt fantastisk aften i
Granestuan, hvor historier fra de mange års samarbejde blev genfortalt, og hvor Erik Isager fik lov
at klippe snoren til en helt ny udendørs hytte.
SØHOLTHUSET
Det er nu ca. to år siden vi indviede vores klublokaler (Søholthuset), og hverdagen har ramt os.
Klubbens ambitioner var, at husets drift skulle være selvkørende, økonomisk er det lykkedes,
kulturmæssigt er vi kommet rigtig langt, men det vil altid være svært at overlevere kultur til nye
medlemmer.
Huset er åben for alle fra ca. 13.00 til 20.00 hver dag, og bliver brugt - til stor glæde - af
ungdommens medlemmer.
Der ligger et stort ansvar på trænere og ledere for, at den kultur, hvor hver enkelt selv rydder op,
betaler for drikkevarer ja måske selv støvsuger lykkedes. Det er lige så vigtigt, at klublokalerne
bliver efterladt som man modtog dem, som det sker med omklædningsrummene.
Når det så er sagt, er der rigtig meget at være stolt af, det var ikke alle der troede, vi kunne kører
klublokalerne uden bestyrer - det skyldes, at de fleste brugere har ‘kulturen’.
Vi kigger stadig efter et lokale bookingsystem, der skal være let tilgængelig og brugbar for alle.
ØKONOMI OG REGNSKAB
Der har været et meget tilfredsstillende resultat i de enkelte afdelinger, hvor der er præsteret et
overskud i samtlige afdelinger på i alt ca. t.kr. 385, hvilket også fremgår af koncernregnskabet for
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2019. Hovedafdelingen har haft et underskud på ca. t.kr. 47, hvilket giver et samlet overskud på ca.
t.kr. 338.
Underskuddet i Hovedafdelingen skyldes primært at driften af Søholthuset alene afholdes af
Hovedafdelingen uden tilskud fra de enkelte afdelinger. Omkostninger til driften af Søholthuset
beløber sig til mere end t.kr. 100. Derudover ydes tilskud til initiativer i afdelingerne og øvrig drift.
Driften af ”Cafeen” i Søholthuset bidrager dog positivt med ca. t.kr. 23. Hovedafdelingen vil forsat
søge at øge indtægterne gennem bl.a. annoncering på skærmene i Søholthuset. Derudover har vi et
meget flot tilskud fra koncertindtægterne. I 2019 har disse koncerter bidraget med t.kr. 65, så derfor
skal der igen i år lyde en kæmpe tak til vores Koncertudvalg, som i 2020 fortsætter ufortrødent med
et flot program som kan findes på vores hjemmeside. Der vil i 2020 fortsat være fokus på
omkostningsniveauet ud fra en ansvarlig drift.
Det fornemme resultat for 2019 har således også betydet at egenkapitalen for SIF er steget
yderligere, og vi har således en forening med en meget solid og sund økonomi, det kan vi være
stolte af.

MEDLEMSSTATUS

2019

2018

2017

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

112
40
75
364
210
254
16
33
20
1.124

79
42
81
311
137
273
18
33
14
988

65
60
71
346
127
307
25
15
31
1.047

Passive
I alt

165
1.289

155
1.143

194
1.241
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Der har fra 2018 til 2019 været en meget flot tilgang på 146 aktive medlemmer. Specielt SIF Q og
SIF Badminton har haft en meget flot vækst på henholdsvis 43 og 33 medlemmer. For SIF Q viser
ovenstående en stigning på 73 medlemmer – det skyldes imidlertid at ledelsestallene fra 2018 til
2019 er blevet korrigeret. Det samme gælder for fodbold hvor ledertal også er korrigeret og som
dermed giver en fremgang på 53 medlemmer. For de øvrige afdelinger er der stort set status quo,
og flere melder om positive tendenser der dog skal hænge sammen med den trænerkapacitet der
er til rådighed. SIF har haft en samlet netto medlemsvækst på 52 medlemmer hvilket vi er meget
tilfredse med.
DE ENKELTE FORENINGER
FODBOLD
Bestyrelsen, herunder bestyrelsen arbejde og indsatsområder
Ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen – rigtig fint. Overskud på ca 50 tkr., og en solid
egenkapital. På det sportslige område blev 2019 et godt år. Flot fremgang for de ”små fødder”
under 9 år samt senior afdelingen. Vi glæder os til en afklaring omkring Søholt som er nært
forestående. En meget spændende proces at være en del af.
SIF Q FODBOLD
I 2019 har SIF Q fortsat den positive udvikling. Der er nu blevet plads til at arbejde med andre
områder af afdelingens mission og mål. I 2019 blev der igangsat et nyt initiativ med en teknikskole,
hvilket har været en stor succes med ca. 40 piger tilmeldte. Det er et tilbud om kompetent træning
til alle fodboldpiger, der har et ønske om at blive dygtigere og få mere fodboldtræning udover det,
de kan få i deres egen klub.
En del af missionen er også at være et kompetencecenter for pige/kvindefodbolden i området
med tilbud, der rækker udover egne tilbud om elitefodbold. Derfor er der indgået et samarbejde
med DGI, og der afholdes i påskeferien en fodboldskole udelukkende for piger – SIF Q
Handelsbanken Pigefodboldfestival – for alle u11-u13 piger. Udover denne afholdes der den 3. maj
et rent pigefodboldstævne på Søholt.
Interessante facts fra ”AC”-tiden i 2017 til i dag i SIF familien. Omsætningen er øget med 124% fra
397.000. Antal trænere øget fra 16 til 25, og gået fra 91 spillere ultimo 2017 til 197 inkl.
Talentcenter og Teknik skole.
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Seniorafdelingen har fortsat den gode og positive udvikling. Der er nye spillere kommet til, og det
gode træningsmiljø tilpasset pigernes behov har været i fokus. Hermed er der nu to seniorhold, og
der er et godt tilbud til alle spillerne – uanset ambitionsniveau.
SIF Q vil gerne fortsætte med at udvikle sig. Og selvom der allerede er sket meget omkring
økonomien, og afdelingen står godt rustet, så vil det kræve en helt anden økonomi. Der er derfor
arbejdet med en ny sponsorstrategi, der gerne skulle medvirke til, at der kan genereres
sponsorindtægter på et helt andet niveau end tidligere.
Afdelingen ser nu positivt frem mod 2020, og til at arbejde videre med alle tiltagene.
BADMINTON
Medlemstallet er i stor fremgang, og er vokset fra 79 til 112 medlemmer. Især ved
motionistafdelingen har vist stor fremgang, hvorimod Ungdomsafdelingen er sat på pause, på
grund af manglende tilgang/betaling. Holdet i Kredsserien var med i oprykningsspillet, og ligger til
at komme med igen. Regnskabet gav overskud.
BUESKYDNING
Vi har haft ro og stabilitet blandt medlemmerne, tid til at udvikle på træningen af de unge skytter,
og i den forbindelse begyndte vi også at starte et samarbejde op med Elite Silkeborg og
Langsøskolen. Vores voksne skytter har vundet medaljer både til stævner herhjemme - bl.a. DM og
i udlandet bl.a. Berlin Open.
Derudover har vi søgt og fået 15.000 hjem fra Nordea fonden til nye skydemåtter. Sidst men ikke
mindst begyndte vi at kikke os om efter nye udendørsfaciliteter.
HÅNDBOLD
Vi har brugt de sidste år på at konsolidere os, og vi har nu en sund økonomi. Det betyder bl.a. at vi
kan opfylde ønsker fra trænere om træningsudstyr bl.a. Vi har på den måde også givet os selv
noget frirum til at afprøve nye tiltag, stævner mm, som øger aktivitetsniveauet i klubben.
Ikke mindst fra de yngste årgange, ser vi øget aktivitet. Vi har nogle huller i årgangene, men det
ser ud som om at de bliver lukket. U7 + u9 + u11 har vi både pige og drengehold. Vi har en god
sammentømret bestyrelse, hvor alle tager fra. Vi er nu på omgangshøjde, når vi skal planlægge
aktiviteter. For år tilbage var vi altid bagud.
CYKLING
Multi Arena/Cykel arena lever stadig, vi har fået 500.000 til at lave materialer til fondsansøgning
samt til at oprette en fond for. I 2019 havde vi en hel række arrangementer store som små.
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I uge 7 var vi 37 deltagere på en forrygende træningslejr på Mallorca. Fra januar til maj
fællesspisninger første tirsdage efter træning. 9-11 marts Børne- og ungdoms træningslejr i
Horsens. 16-18. marts: med vores egen træningslejr i Randers. 28/3 Fællestræning på Jyllands
Ringen U11- U13- U15: 50 deltagere – fælles tiltag med
klubberne Århus, Horsens og Odder.
I Pinsen 8/6 afholdte vi igen vores traditions rige Pinseløb for 3. gang i Laven. Det blev
endnu engang til en succes med ros i kommissærens rapporten. 17/6 Sommerhygge ved vores
eget klubhus med grill pølser. (22 deltagere) 9/7 For andet år har vi haft samarbejde med
Pulsskolen, som er et sommerferie aktivitetstilbud til danske skoleelever. I sommers var der 48
elever til træning med os. Det har i første omgang ikke kastet medlemmer af sig. Men vi tror
fortsat på, at vi har gang i noget godt. Vi har i hvert fald lavet et godt udstillingsvindue.
20/8 Medaljeløb aftenen ved Scandic hotel for interesseret unge ryttere (11 deltagere)
21/8 Post Nord Danmark er start og slutby på 1. etape. 14/9 Endnu engang fællestræning på
Jyllands Ringen U11-U13- U15. Lars Bak kikkede forbi til en efterårs fællestræning – stor
tilslutning! 5/10: Vores prestigefyldte klubmesterskab i dejligt efterårsvejr. En god afslutning for
sæson 2019. 2/11 Rullemesterskab med kage og varm kakao til. 2/11 Klubfest arrangeret af
festudvalg – 27 deltagere. 8/12 Jule hygge med æbleskiver.
Det sportslige:
Vi fik 15 stk. 1 pladser på landevej i 2019. Derudover 4 stk. 1 pladser i cykel Cross, heraf 2 Jysk
Fynske mesterskaber til Jacob Lykke (H40) og Frederik Lykke (U17).
Så 19 sejre i alt.
Team Mascot Wookwear går snart i gang med deres 6 sæson. Teamet har etableret sig i
toppen af Dansk junior cykling. Vi ser Team Mascot Workwear som et kæmpe aktiv for klubben.
MINIGOLF
Vi havde i januar 2019 JMGU´s indendørsstævne i Aalborg, hvor vi igen tog de fleste af præmierne.
Det var en rigtig god dag. Der var 25 der deltog. Anden del blev afholdt i Silkeborg i marts, og der
fik klubben igen en del præmier. Vi deltog i JMGUs aftenturnering, med start i Silkeborg med det
flotte deltagerantal på 38. Samme turnering fortsatte i Roslev – Randers og sluttede i Aalborg.
I DMGUs holdturnering havde vi to hold med. Et i elitedivisionen og et i første division, begge hold
sluttede i den tunge ende. Jeg har haft et samarbejde med minigolfen´s DIF konsulent med at
arbejde på at fremme minigolfen i Silkeborg. Vi sendte i foråret en indbydelse ud til
Hjerteforeningen, Ældresagen, pensionister samt flere foreninger. I første omgang gav det ikke
noget resultat, men da vi kom til efteråret, fik jeg en henvendelse fra Ældresagen. Nu spiller 20
personer derfra i Vestergadehallen. Klubbens udstyr var meget slidte, så vi søgte i foreningspuljen
ved DIF om penge til nye køller og bolde pris 16700 kr. Vi fik bevilget alle pengene. Vi havde
klubmesterskab i juli måned. Klubmester i alle rækker blev Lars Erik Siegfried, det er kun sket en
gang før, at et medlem vinder alle titler. Vi fik to Jydske mestre i 2019 det var Lars Christiansen og
Kirsten Vitten. Kirsten Vitten vandt også sølv -og bronzemedalje ved DM. Vi har også deltaget i
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privatstævner og har altid haft præmier med hjem. Vi har haft mange gode og hyggelige timer i
årets løb. Til sidst vil jeg sige tak til dem, der har hjulpet med at holde vores anlæg pænt, så det
altid er rart og hyggeligt at komme der.
KLATRING
Sidste år snakkede vi om at vi var ved at have organiseret os som en reelsportsklub- Vi trak parallel
til teenage årene. Her i 2019 har vi så været igennem et år som teenagere; Vi har måttet afveje
mål og hvilke veje vi ville gå, både i forhold til en multiarena der hurtigt ændrede karakter og
nyligst med helhedsplanen for Søholt. Vi har dog styret vores lille skude så jeg fortsat, med
tryghed i stemmen, kan sige at vi holder en fornuftig kurs.
Udover en satsning på Søholt, der stadigt virker til at holde vand, er der tilkommet en række andre
muligheder der bunder i klubbens mulighed for selv at finansiere et evt. Lokale, enten i et
langvarigt lejeforhold på en skole eller i industri. Eller- som sidste udvej- gennem investering i egne
lokaler.
Vi kæmper som alle andre klubber stadigt med fastholdelse af medlemmer, men vi må også
konstatere at kendskabet begynder at nå ud til et langt bredere publikum, noget vi håber kan
hjælpe i den fremadrettede medlemsrekruttering.
2019 blev også året hvor vi måtte lukke vores børnehold ned grundet trænermangel. Det er
selvfølgeligt aldrig en sjov beslutning at træffe når en sådan mulighed lukkes. Omvendt kan den
øgede fokus på stedet samt den klare linje forhåbentligt bidrage til at der kommer flere træner
kapaciteter til, så vi på sigt kan få et børnehold op at stå igen.
I kølvandet på det lukkede børnehold er vi gået igang med at etablere et “familie klatrer” koncept.
Hvor vi, i første omgang gennem kontingentet, forsøger at opfordre forældre og børn til at komme
og dyrke sporten sammen. Det har i 2019 kun trukket en enkelt familie, men det virker til at der
har været en generel interesse, der forhåbentligt leder til flere deltagere i 2020. Dette ikke mindst
på fundamentet fra Toms guldpulje, der nu gør at vi har lånesko og udstyr så sporten bliver mere
tilgængelig for de der ellers har stået som tilskuere.
SPORTSDANS
Et nyt bestyrelsesmedlem valgt ind (konkurrencedanser). Resten af bestyrelsen fortsætter
Overskud i 2019. DM i Standard, Latin og Kombi, samt pointturnering i Different Styles afholdt 6-7.
april 2019 i Arena Midt. Stor tak til hovedafdelingen for opbakning og hjælp. Pointturnering i
Different Styles 25/1 2020 i Tungelund Aktivitetscenter. Begge arrangementer en succes - ikke
mindst pga. hjælp fra frivillige. Flere titler til klubben i 2019, bl.a. 6 danske mesterskaber og 1
nordisk mesterskab. S.I.F. Dans del af skoleprojekt for SFO’er, som senere skal udvides til 3. og 4.
klassernes idrætstimer. Dance Camp i starten af sommerferien 2020 - normalt med deltagelse af
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60-70 7-16 årige. Mulighed for, sammen med DS at blive arrangør af VM i 10 dans i 2021 - men
mange ting skal falde på plads først.
VETERANKLUBBEN
Veteranklubben har haft et nyt fint år i 2019, med nogle gode arrangementer med stor tilslutning.
Vi har været på en 2 dages tur til Sønderborg revyen med besøg i Flensburg, og så har vi også haft
vores sommerudflugt, som i 2019 gik til Sønderjylland og til Tyskland igen, med besøg på den
skønne ø Sild. Herefter tog vi med tog og færge til Rømø. Begge ture var totalt udsolgt.
Vi havde vores generalforsamling, og vi havde også vor sædvanlige aften hvor vi havde købt
revyen på Silkeborg Bad, og vi sluttede året af med vores traditionsrige julebanko i Søholthuset
med mange flotte gevinster, og alle tre arrangementer var også meget velbesøgte.
I veteranklubben er der et dejligt venskab med positive mennesker, som også forstår at være
noget for hinanden, og hyggen er stor når vi mødes, og alle er hjertelig velkommen i klubben, vi
tager meget gerne imod nye medlemmer, man skal bare være fyldt 40 år for at blive medlem for
at få en masse gode oplevelser og hygge, og ikke mindst for det meget gode samvær der er i
klubben.
SANGKORET
I 2019 har sangkoret været på Kjellerup Friplejehjem om eftermiddagen og underholde
med julesange. Samme dag om aftenen, var koret, som fast tradition, på Gødvad Plejecenter, hvor
der også blev sunget julesange efter beboerne havde fået julefrokost.
SIF-Koret have flere medlemmer, og øver hver anden torsdag i ulige uger kl.18,45 til kl. 20,45.
SILKEBORG IF INVEST A/S
Jeg vil beskrive vort samarbejde med Silkeborg IF Invest A/S som rigtig godt. Vi oplever at vi
samarbejder som en forening, og udnytter de synergier der er mulige. Eksempel herpå er det
sociale ansvar vi har i byen. Her kan vi som amatørklub tilbyde billetter til fodbold oplevelser på
JyskPark, både indenfor foreningen og udenfor, billetter som den professionelle afdeling donerer
til os.
I 2018 blev der sat igangsat en proces med at undersøge et muligt salg af hele eller dele af
fodboldforretningen. Formålet var at åbne op dels for en debat, dels en undersøgelse af, om der ét
eller andet sted derude er nogen, der kunne være interesseret i at tilføre fodboldklubben viden og
penge, og dermed bringe klubben op på det ambitionsniveau, vi alle ønsker, men ikke med den
nuværende økonomi kan løfte. Uanset processen, er vi overbeviste om at vi alle vil værne om
vores Idrætsforening og en kultur der skal fortsætte. Der er i øjeblikket ikke nogen konkrete tiltag i
gang, men vi er hele tiden opmærksomme på eventuelle muligheder, men det skal være de rigtige.
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Helt overordnet har 2019 været et år hvor vi efter en utrolig spændende afslutning i 1. Division
med 2 næsten udsolgte hjemmekampe, endte med at rykke op i Superligaen. Starten på
Superligaen blev ikke den bedste, og i skrivende stund kæmper vi i bunden af rækken.
Når vi ser ind i fremtiden, har vi i Bestyrelsen udarbejdet en strategisk plan frem mod 2022, en
plan som blev præsenteret på Generalforsamlingen den 25. april og som adresserer ”Det generelle
fundament”, 2 nye områder ”Vores Organisation” og ”Kommunikation”, samt ”Papirfabrikken”,
”Fodbolden” og ”Hotel og konference”. Der er for hvert af disse områder sat konkrete mål og
indsatser op, som løbende bliver fulgt.
FREMTIDEN
Som tidligere nævnt ønsker vi også i fremtiden at udvikle vores forening så vi kan følge med tiden,
og fortsat være et attraktivt tilbud til borgerne i Silkeborg. Vi vil arbejde på fortsat at skabe
synergier mellem vore 9 foreninger, og se på hvordan vi kan hjælpe hinanden bedst muligt. Vi vil
til stadighed også have øjnene åbne overfor nye muligheder. I 2020 fejrer vores Fodbold Oldboys
75-års jubilæum med forskellige aktiviteter. Derudover barsler vi i Hovedbestyrelsen med at
arrangere en ”Fælles Idrætsdag” for alle vore foreninger. Et arrangement hvor alle i SIF bliver
inviteret og kan dyrke vore sportsgrene på tværs.
AFSLUTNING
I en forening som vores, er der rigtig mange vi skylder en stor tak. Først og fremmest en stor tak til
jer som medlemmer og frivillige ledere der er med til at gøre Silkeborg IF til den forening den er.
Til alle jer der hjælper til ved Himmelbjerg løbet og på den måde er med til at brande foreningen
på en anderledes måde. Til alle der hjælper til i loungen på JYSK PARK, og fanklubberne der i
weekenderne er med til at skabe stemning på stadion.
En stor tak vil vi også sige til koncertudvalget. Jeg havde selv den glæde at deltage i deres
fællesarrangement d.28.1.20 hvor der blev sagt tak til alle de frivillige ildsjæle der hjælper til ved
koncerterne. Som tidligere nævnt bidrog udvalget i 2019 med ca 65.000 kr til Silkeborg IF, og 2020
ser også lovende ud. Det betyder rigtig meget for vores drift.
Og så til jer som jeg kalder ”kittet” i vores forening – jer der binder klubben sammen. Old Boys
Fodbold, Saunaklubben, Lørdagsklubben, Sangkoret, Klubhusudvalget ”Søholthuset” og
Veteranklubben – I er kulturbærerne i vores forening – en kæmpe tak for det!
Tak til vore revisorer Søren Johansen, Kim Charles og Tom Østergaard, Partner Revision
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En stor tak skal også lyde til byens erhvervsliv, vore sponsorer og annoncører der er med til at gøre
det muligt at drive foreningen. Til Silkeborg kommune og den kommunale forvaltning, Idrætsrådet
og den lokale presse, Midtjyllands Avis for et rigtig godt samarbejde i 2019.
Slutteligt vil jeg sige en stor tak til mine kollegaer i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget. I
har gennem året gjort en imponerende indsats for vores forening og som gør at Silkeborg IF fortsat
kan fremstå som et fyrtårn i byen.
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