REFERAT
Hovedgeneralforsamling i Silkeborg Idrætsforening
Torsdag den 20. februar 2020 i Søholthuset, Jysk Park
Generalforsamling indvarslet ved annonce i Midtjyllands Avis lørdag den 21. december 2019,
Ekstraposten, fredag den 27.december og på vores hjemmeside den 23. december 2019
www.silkeborgif.dk

1. Valg af dirigent. Orla Madsen blev valgt til generalforsamlingens dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
Hovedformand Poul Hansen aflagde Hovedforeningens beretning. Beretningen blev
godkendt af generalforsamlingen. Beretningen kan læses i sin helhed på foreningens
hjemmeside www.silkeborgif.dk
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab,
I Hovedkasserer Walther Vang Valentin fravær aflagde Næstformand Henrik ThyboeThomsen Hovedforeningens årsregnskab for 2018. Det blev gennemgået og vedtaget.
Herefter blev Silkeborg IF’s Koncernregnskab fremlagt
Hovedforeningens årsregnskab samt koncernregnskab for Silkeborg IF kan læses på vores
hjemmeside www.silkeborgif.dk
4. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.
5. Valg til Hovedbestyrelsens forretningsudvalg
• Hovedformand Poul Hansen afgår – genvalg for 2 år.
• Hovedkasserer Walther Vang Vallentin afgår – Jens Krogh blev valgt som ny
Hovedkasserer for 1 år.
• FU medlem Leon Raydon afgår, og genopstiller ikke – Kim Brøbech blev valgt til nyt
FU medlem for 2 år.
• Walther Vang Vallentin blev valgt som nyt FU medlem for 2 år.
6. Valg af revisorer. Tom Østergaard, Kim Charles og Søren Johansen. Alle blev genvalgt for
1 år
7. Uddeling af hædersbevisninger
Hovedafdelingens pokaler og statuetter, samt Fodboldafdelingens statuette blev uddelt for
2018
•

Fodboldafdelingens vandrer statuette der blevet uddelt første gang i 1948, uddeles
for 72. gang i 2019 til John Sørensen

•

SIFS ungdomspokal. Blev uddeles Gang nr. 50. gang til Katrine Klitgaard Petersen
og Mikkel Østergaard Petersen, Sportsdansafdelingen. (Der medfølger en
belønning på 2.000 DKK). For historiens notat. Katrine og Mikkel har vundet 3
Danske mesterskaber i 2019.

•

SIFS jubilæumspokal uddeles for 43. gang. Til Frank Lund Christiansen (Der
medfølger 3 Fl. SIF vin.

•

Erik Isagers, 40 års jubilæumspokal uddeles for 7. gang. Med denne
hædersbevisning udnævnes man til ”årets SIF’er i 2019”, samt et kontant beløb på
3.000 DKK. Årets SIF’er i 2019 er John Kreiling, Håndboldafdelingen.

SIFS 10 års sølvnål.
Sølvnålen er nu tildelt til 258 personer; heraf 11 udenfor foreningen, siden den blev
indstiftet ved SIF´s 50-års jubilæum den 26. april 1967.
• Anita Kreiling – Håndboldafdelingen.
• Henrik Bech Nielsen – Fodboldafdelingen.
SIFS Hædersemblem for
25 år som leder:
Denne hædersnål for mindst 25 år lederarbejde i SIF er nu tildelt til 63 ledere i vores
forening.
• Doris Trangbæk – Hovedafdelingen
• Jørgen Anderson - Fodbold og Hovedafdelingen
• Søren Fogsgaard – Fodbold Old Boys
”Ja.. Jeg kommer, jeg gør det prisen!” v/Torben Petersen, Uhlsport:
I år blev prisen delt mellem to ledere:
• Malene Fabricius – Bueskydning
• Søren Fogsgaard – Fodbold Oldboys
Til de to modtagere af denne hædersbevisning medfølger tøj fra Uhlsport til en værdi
af 4.000 DKK.
8. Eventuelt
a. Her blev der drøftet indhold i foreningens og de enkelte afdelingers hjemmesider.
Indhold, nyheder, forældet informationer. Herudover blev der informeret om, at
Alland Sørensen har sagt ja til at være foreningens IT-koordinator med det formål at
støtte de respektive afdelinger, samt hjælpe os med at se fremad på teknologi der
kan støtte os i hverdagen, herunder også vores kommunikation.
b. Erik Isager gennemgik et spændende foreløbigt koncertprogram for 2019/20. Følg
med på vores hjemmeside, her er der en opdatering om de mange spændende
arrangementer.
c. Følgende fik 3 flasker SIF Rødvin som tak for indsatsen.
i. Leon Raydon som afgående FU Medlem og IT ansvarlig.
ii. Jan Vitten, afgående formand for Minigolf,

iii. Ole Simonsen som tak for en meget flot indsats med at styre det passive
medlemskartotek for HB
iv. Søren Johansen! omhyggelig og fin revisor i SIF.
v. Tak til Orla Madsen, der med sikker hånd har dirigeret vores
Hovedgeneralforsamling.
Poul Hansen afsluttede herefter generalforsamlingen helt med det traditionelle SIF hurra og
tak for i aften.
Silkeborg den 2. marts 2020

Henrik Thyboe-Thomsen

