Hovedgeneralforsamling i Silkeborg Idrætsforening
Torsdag den 24. februar 2022 i Søholthuset, Jysk Park
Generalforsamling indvarslet ved annonce i Midtjyllands Avis lørdag den 18. december 2021 ,
Ekstraposten onsdag den 15. december og på vores hjemmeside www.silkeborgif.dk onsdag den
15. december.
Hovedformand indledte med mindeord om Finn Mølgaard.
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,
Hovedkasserer Jens Krogh Hovedforeningens årsregnskab for 2021. 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 indkommet forslag til stigning af passivt kontingent fra 190,00 DKK til 200,00 DKK.
Forslag blev vedtaget.
5. Valg til Hovedbestyrelsens forretningsudvalg
• Hovedformand Poul Hansen, valgt for 2 år.
• FU medlem Kim Brøbech, valgt for 2 år.
6. Valg af revisorer. Tom Østergaard og Søren Johansen. Alle blev valgt for 1 år
7. Uddeling af hædersbevisninger
Hovedafdelingens pokaler og statuetter, samt Fodboldafdelingens statuette blev uddelt for
2020
•

Fodboldafdelingens vandrer statuette der blevet uddelt første gang i 1948, uddeles
for 73. gang i 2021 til Sv. Ove Grønning, Silkeborg IF Fodbold.

•

SIFS ungdomspokal. Blev uddeles Gang nr. 52. gang til Signe Bay Dahl, Silkeborg
IF Bueskydning. (Der medfølger en belønning på 2.000 DKK).

•

SIFS jubilæumspokal uddeles for 44. gang. Lars Bang Kjeldsen, Silkeborg IF
Cykling.

•

Erik Isagers, 40 års jubilæumspokal uddeles for 9. gang. Med denne
hædersbevisning udnævnes man til ”årets SIF’er i 2020”, samt et kontant beløb på
3.000 DKK. Årets SIF’er i 2021 er Jane Trangbæk-Gavnholt, Silkeborg IF, Håndbold

•

SIFS Hædersemblem for 25 år som leder:
Denne hædersnål for mindst 25 år lederarbejde i SIF er nu tildelt til 66 ledere i vores
forening.
• Kirsten Folke Johansen, Silkeborg IF, Veteranklubben og
Koncertudvalget.

• SIFS Hædersemblem for 10 år som leder.
• Mads Steen, Silkeborg IF, Håndbold
• ”Ja.. Jeg kommer, jeg gør det prisen!” v/Torben Petersen, Uhlsport:
I år blev prisen tildelt:
• Koncertudvalget /Silkeborg IF
Til modtagere af denne hædersbevisning medfølger tøj fra Uhlsport til en værdi af
5.000 DKK.
8. Eventuelt
a. Erik Isager gennemgik et spændende foreløbigt koncertprogram for 2022. Følg med
på vores hjemmeside, her er der en opdatering om de mange spændende
arrangementer.
Der blev udtalt meget stor anerkendelse og tak fra Hovedformanden, for det flotte
arbejde i den svære Coronatid med ændringer og aflysninger. Og på trods heraf,
har Koncertafdelingen givet et meget flotte økonomiske bidrag til Hovedafdelingen i
2021.
b. Følgende fik 3 flasker SIF Rødvin som tak for indsatsen.
i. Bjarne Olsen afgående formand for Silkeborg IF, Cykling der også modtog
SIF Litografi 100 År.
ii. Jesper Mougaard afgående formand for Silkeborg IF, Klatring.
iii. Søren Johansen! Vingave, omhyggelig og fin revisor i SIF.
iv. Ole Simonsen! Vingave for styring af Passivt medlemskontingent.
v. Tak til Orla Madsen, der for 35. gang, med munter og sikker hånd igen
dirigerede vores Hovedgeneralforsamling.
Poul Hansen afsluttede herefter generalforsamlingen helt med det traditionelle SIF hurra og
tak for i aften.
Silkeborg den 27.02.2022

Henrik Thyboe-Thomsen

