
Referat af årsmødet 24. januar 2017 

Valg af dirigent Poul Larsen 

Uddeling af præmier  

Jubilæumsfadet Gert Johannesen 

Atletikpokaler: sprint Morten Dalgaard Madsen.  kastefemkamp   Nina Skov, dauerlauf 

René Nielsen, Sofus Gyldenøre pokalen  hammerkast kvinder Nina Skov, (øvelsen for 

2017 er 1500 m mænd) ungdomsleder Malene Kvist,  kammeratskab Maja Frederiksen, 
everplay pokalen Morten Dalgaard Madsen 

Triathlon:  klubmester mænd Torben Brendholdt, klubmester kvinder Eva Hedegaard, 
hancock pokalen Torben Brendholdt 

Orientering: nordkredsaktivietspokalen Anita Mogensen 

Motion: vandrepokal Linette Laustsen Christiane Filtenborg 

Støtteforeningens anerkendelsespokal Helle Pagaard 

Formanden har ordet 

 Karsten fremhævede det vellykkede jubilæumsår med aktivitetsdagen for hele byen, 
jubilæumsfesten med ca 180 deltagere og receptionen med ca 200 deltagere. Vision for 
den kommende tid er bl.a klubdagen den 18. marts, hvor der skal ses på nye tiltag til gavn 
for SAM. Et vigtigt spørgsmål, som vi alle sammen er nødt til at kigge på, er, hvordan 
skaffer vi flere medlemmer til fx atletik og orientering. Beretningen ligger på hjemmesiden. 

Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabet 

John gennemgik regnskabet. Igen et virkeligt godt resultat fra cafeteriet. Vi kom ud med et 
mindre underskud, selvom der var budgetteret med et noget større. Vi har en pæn 
egenkapital. Fortsætter med at give tilskud til klubtøj indtil de sidste sponsorpenge fra 
Trimtex er brugt.  

Udvalgene 

Atletik har Danmarks bedste træningsmiljø. Afholder rigtig mange stævner. Alt for få 
kvinder/piger. Desværre øvelser uden faste trænere derfor ikke ret mange i disse 
discipliner. Mangler unge trænere. Vi har ingen seniorer, pga at vi ikke har ret mange udd. 
Institutter. Der SKAL uddannes flere trænere. I ungdomsafdelingen har vi masser af både 
piger og drenge. Til landsturneringen har vi meget svært ved at sætte hold, derfor stiller vi 
med et ungdomshold, som klarer sig godt. Har aftalt med idrætspsykolog om møde og 
samarbejde om det mentale. Beretningen ligger på hjemmesiden.  

Triathlon  

Rigtig mange tristævner hver eneste weekend på forskellige distancer. Tanker om at lade 
svømning ved triathlon ved Skiveløbet foregå ved Strandtangen, fordi Skiveløbet næste år 
flyttes til Strandtangen. Det kører godt i afdelingen. Udvalget består af: Niels Peter 



Sørensen, Bjarne Thomsen, Hardy Vinther og Peter Svendsen. Beretning ligger på 
hjemmesiden.  

 Motion 

Afdelingen har mange ting i gang, bl.a ”fra sofa til 5 km”, som er blevet en stor succes. Da 
der ikke er ret mange, der kommer til serieløbets stjerneløb, vil dette løb blive erstattet 
med et trailløb i skoven. Da Finn Andersen ikke længere efter mange år som formand vil 
fortsætte på denne post, og da der pt ikke er nogen, der vil overtage, er opgaverne blevet 
delt godt ud. Udvalget består af: Jørgen Bang, Finn Andersen, Inger Olesen, Kim Høxbro 
og Birgitte Krejberg. Beretning ses hjemmesiden.  

Orientering 

Familieorientering fortætter hver søndag. Søndag den 29.01 er der vinterorientering, pt er 
der tilmeldt 130. Der er mange distancer. 29. april er der stor pr dag over hele landet. 10. 
juni har vi JM i sprint i Skive by. Skawdyst i juli. Udvalget består af Gert Johannesen, Erik 
Flarup, Kaj Skov, Viggo Poulsen, Ellen Brydsø og Anita Mogensen. Beretning se 
hjemmesiden. 

Kommentarer og spørgsmål til udvalgene. 

Peter Woideman spurgte om, hvem der var blevet inviteret til klubudviklingsdag. 
Afdelingerne skulle finde interesserede personerne dertil. Der blev også spurgt til aftalen 
med en idrætspsykolog, da PW mente, at trænergruppen havde sagt nej dertil. Jan havde 
ikke fået det at vide. Johannes Kudahl roste det flotte regnskab og takkede for den gode 
jubilæumsfest og reception. Annette Nørregaard kommenterede på træner og medlemstal. 
Det er normalt for Skive, at de unge forlader byen, når de er færdig med skolen. Det er 
uhyre vigtigt at få skabt et godt socialt miljø, som kan samle alle. Kammeratskabet tælle 
rigtigt meget. Få evt nogle forældre ind i arbejdet hermed.  

Behandling af indkomne forslag 

Vedtægtsændringer af § 5 og § 16. Kommentarer til §5. Jan Gram mener, at folket skal 
have en rykker, hvilket sker. Johannes Kudahl til §16, en vedtagelse vil ikke forhindrer 
udvalgene i at afholde deres eget formøde inden årsmødet, men der skal bare ikke være 
valg der. Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget. 

Den økonomiansvarlige fremlægger budget for 2017 

Da vores egenkapital er pæn stor, er der ikke ønske om at få denne til at vokse. Gode 
ideer til at markere 10 års DM-inde jubilæet blev efterlyst, da der er afsat penge dertil. 
Budgetterer med at gå i 0.   

Valg  

.  

Til ledelsen 

Sekretær: Karna Bjarup (ulige år) 



Økonomiansvarlig: John Jensen (ulige år) 

Atletikduv. Formand Jan Gram (lige år), Tina Ibsen (lige år), Rikke Balleby (ulige år), 
Knud Hansen (ulige år). 

Motionsudvalg. Formandsposten er vakant (lige år), Finn Andersen (lige år), Inger 
Olesen (ulige år), Jørgen Bang (ulige år). Suppleanter Kim Høxbro og Birgitte Krejberg. 

Finder selv ud af hvem, der skal være formand 

Orienteringsudvalg: Formand Gert Johannesen (lige år), Erik Flarup (lige år), Ellen 
Brydsø (ulige år), Viggo Poulsen (ulige år). 

Triathlonudvalg: formand Niels Peter Sørensen (ulige år), Peter Svendsen (ulige år), 
Hardy Vinther (lige år), Bjarne Thomsen (lige år). 

Revisorer: Hvert år: Poul Larsen og Daniel S Blistrup 

Revisorsuppl. Hvert år: Bjarke Brøns 

 

Eventuelt Karsten har fået en mail fra Thor om, at han træder af som formand for 
arenaen. Stor tak til Thor for hans indsats. Ledelsen skal hermed finde ud af hvem, vi 
gerne vil have ind i udvalget.  

Der blev givet vin til de afgående formænd Finn Andersen og Peter Svendsen med tak for 
deres store arbejde i de respektive udvalg.  

Dan Hedberg vil gerne have et godt udvalg med medlemmer fra diverse afdelinger til at 
planlægge efterårsfesten. Genvalg til dem der var med sidste år. Hvis det bliver i Vinde 
Forsamlingshus, bliver det den 4. nov. Musikken er bestilt (er samme band som de 2 
foregående år) 

Tak til Poul Larsen for godt dirigentarbejde. 

Årsmødet sluttede som sædvanligt med et godt leve for SAM 

Refr. Karna 

 

 


