
REFERAT AF ÅRSMØDET 2018 

 

Skive Atletik- og Motionsklub. 

 

Ordinært årsmøde - torsdag den 24. januar 2019 

kl. 18.30 

 

Karsten formand startede med at byde velkommen og vi mindedes 

med 1 minuts stilhed Voidemann og Sigfred 

Dernæst blev følgende pokaler uddelt :  

 

Pokalmodtagere for 2018  

 

Atletikafdelingen: 

 

Pokaler 

 

2018 modtager 

 

Resultat/motivation Indehaver 2017 

Erik Madsens sprinterpokal Emil Mader Kjær  

 

100 m –  sek (10,62) 

939 point  

Emil Mader Kjær 

Everplay springpokalen Sebastian Dysterdich Højdespring 2.00 

803 point 

Emil Mader Kjær 

Kaste 5-kamp Knud Hansen 2599 point Katrine Fjerbæk 

Sofus Gyllenøhrs pokal * Bjarke Meyer Pedersen 10.84 m Sebastian Stensvig 

7-kamps pokalen kvinder Vakant  Vakant 

10-kamps pokalen Vakant  Vakant 



Dauerlauf’eren Jeppe Risvig Cross,  Landsholdudt.EM 

U18 Ungarn 2000 M 

forhind. Nordisk 

Mesterskab U20 Hvidovre 

Sebastian Stensvig 

Skolekommisionens 

kammeratskabspokal 

Sarah Kristensen  Været med i mange år, 

altid klar/med, flittig 

træning, god kammerat 

Dino Subasic 

Ungdomslederpokalen Allan Fruergaard  Erik Madsen 

 

* Sofus Gyllenøhrs pokal: 

 

Generalforsamlingen år Uddeles i flg. øvelse Uddelt til 

2005  (for 2004) 110 m. hæk. Kenneth Nymand 

2006  (for 2005) 400 m. hæk, kvinder Matilde Skovhus 

2007  (for 2006) Højdespring, kvinder Marlene Rauff Hansen 

2008  (for 2007) Hammerkast, mænd Bjarke Brøns 

2009  (for 2008) 800 m, kvinder Randi Schmidt 

2010  (for 2009) Stangspring, kvinder Line Renèe Jensen 3,41 m 

2011 (for 2010) 100 m kvinder Trine Knorborg 

2012  (for 2011) 800 m mænd Thijs Nijhuis 

2013  (for 2012) Diskoskast kvinder Veronika K. Andersen 

2014  (for 2013) Spydkast mænd Jens Væsel 

2015  (for 2014) 200 m kvinder Therese Helk Olesen 

2016 (for 2015) 1500 m kvinder Maiken Guldberg 

2017 (for 2016) Hammerkast kvinder Nina Skov 

2018 (for 2017) 1500 m mænd Sebastian Stensvig 

2019 (for 2018) Trespring, mænd Bjarke Meyer Pedersen 

   

 

 Husk at der til generalforsamlingen skal medbringes lodtrækningssedler !! 



 

 

 

 

Motionsafdelingen: 

Årets træner: Maiken Ansø. 

Motionsafd. Vandrepokal Zenita Lund. 

 

Orienteringsafdelingen: 

Nordkredsens aktivitetspokal: Betina Aarstrup. 

 

Triathlonafdelingen: 

Klubmester, damer: Therese Helk Olesen. 

Klubmester, herrer: Torben Brendholdt. 

Lederpokalen: Jan Oppelstrup. 

 

Klubbens jubilæumspokal: Tina Ibsen. 

 

Støtteforeningen: 

Anerkendelsespokalen: Knud Erik Knudsen 

 

Og herefter gik årsmødets formelt i gang ……. 

 

Dagsorden: 

 

1.          Valg af dirigent. – Poul Larsen blev valgt 

 2.  Formandens beretning. Karsten berettede om året 2018 ( Se på 

hjemmesiden ) 

      3.  Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabet. John fremlagde 

regnskabet ( Se på hjemmesiden ) 



                   - Erik Flarup foreslog gratis medlems 

  4.  Atletikudvalgets beretning. ( Se Jan´s beretning hjemmesiden ) 

  5.  Motionsudvalgets beretning. ( Se Jørgen´s beretning hjemmesiden ) 

  6.  Orienteringsudvalgets beretning. ( Se Gert`s beretning hjemmesiden ) 

  7.  Triatlonudvalgets beretning. ( Se Niels Peter`s beretning på 

hjemmesiden ) 

  8.  Behandling af indkomne forslag.  Ingen indkomne forslag 

  9.  Den økonomiansvarlige fremlægger budgetforslag. John fremlagde 

budgettet på 1 min. Og 10 sek. ! . ( Se hjemmesiden ) 

 

  10.  Valg af formand - (lige år). 

  11.  Valg af sekretær - (ulige år). 

    - Karna Bjarup er på valg (ikke villig til genvalg). 

    - Rikke Balleby indstilles til valg. Rikke valgt til ny sekretær 

  12.  Valg af økonomiansvarlig - (ulige år). 

    - John Jensen er på valg (ikke villig til genvalg). 

    - Henrik Lisby indstilles til valg. Henrik valgt til ny kasserer. 

  13.  Valg af aktivitetsansvarlig - (lige år). 

 

  14.  Valg af formand for atletikudvalget - (lige år). 

    - Jan Gram afgår uden for tur. 

    - Annette Nørgaard Jensen indstilles til valg. Anette valgt som ny 

formand Atletik 

       14a. Valg af 1 medlem til atletikudvalget - (lige år). 

  14b. Valg af 2 medlemmer til atletikudvalget - (ulige år). 

   - Rikke Balleby er på valg (ikke villig til genvalg). 

   - Jan Gram indstilles til valg. Jan valgt til atletikudvalget 

   - Knud Hansen er på valg (er villig til genvalg). Genvalgt 

 

 15.  Valg af formand for motionsudvalget - (ulige år). Jørgen Bang 

repræsenter afdelingen pt. 

   - Posten er vakant. 

  15a. Valg af 1 medlem til motionsudvalget - (ulige år). 



   - Inger Olesen er på valg (er villig til genvalg). Inger valgt. 

  15b. Valg af 2 medlemmer til motionsudvalget - (lige år). 

 

 16.  Valg af formand for orienteringsudvalget - (lige år). 

  16a. Valg af 1 medlem til orienteringsudvalget - (lige år). 

  16b. Valg af 2 medlemmer til orienteringsudvalget - (ulige år). 

   - Ellen Kjærgaard Brydsø er på valg (er villig til genvalg). Ellen valgt 

   - Viggo Poulsen er på valg (er villig til genvalg). Viggo valgt. 

 

 17.  Valg af formand for triatlonudvalget - (ulige år). 

   - Niels Peter Sørensen er på valg (er villig til genvalg). Niels Peter 

valgt. 

  17a. Valg af 1 medlem til triatlonudvalget - (ulige år). 

   - Peter Dahl Jensen er på valg (er villig til genvalg). Peter valgt. 

  17b. Valg af 2 medlemmer til triatlonudvalget - (lige år). 

 

 18.  Valg af 2 revisorer - (hvert år). 

   - Poul Larsen er på valg (villig til genvalg). Poul valgt. 

   - Daniel Bilstrup er på valg (villig til genvalg). Daniel valgt. 

 

 19.  Valg af 1 revisorsuppleant - (hvert år). 

   - John Jensen indstilles til valg. ( John valgt ) 

 

   

     

 

20.        EVENTUELT 

       -      Evt. kort indlæg fra Spar Nord Arena. ( ej muligt – Holger kunne ikke 

være med ) 

      -       Kort indlæg fra 60+ :  

      -       Erik Storgaard berettede om stort medlemsantal 173 personer i 60+ 

gruppen - der var mange    



              aktiviteter og ture i 2018 og 1. halvårsprogram for 2019 er planlagt og 

udfyldt – der er stor  opbakning til arrangementerne. 

- Motionsrum - udvidelsesplanerne  : 

- Tegninger med 2 forslag til ombygning/tilbygning af motionsrum samt nyt 

klublokale ” lounge ” blev præsenteret og Markus Meisner præsenterede 

tegningerne og kommenterede på dem og ideen bag de 2 versioner og der 

blev opfordret til at byde ind med kommentarer/ideer: 

 

- Allan Fruergaard : En mulighed kunne også være at lave motionsrum i Arena`n 

og ” SAM klublounge” på 1. sal af den. 

- Erik Storgaard : Kan gulvet i Arena`n holde til det ? 

- Johannes Kudahl : Motionsrum i Arena`n kræver også toiletforhold der. 

- Jan Gram : Det kræver opvarmet rum i hallen. 

- Finn Andersen : Opfordring til at lave skilte til motionsrum  ” Vægte må IKKE 

smides på gulvet ” 

- Kim Riisvig : Fint med stueplanløsning. 

- Markus Meisner : De unge er vilde med stuplanløsning og ny ” SAM 

klublounge ” men opfordrede også til at ” optimere ” hallen med bedre 

løsninger. 

- Lars : Vægte låses inde ( ansvar ) 

- Anne Marie : Ikke godt med vægte på 1. sal ( støj ) 

- Erik Flarup : Er det for alle brugere af stadion ? 

- Jan Gram : Det gamle motionsrum blev bygget mindre pga. extra toiletter. 

- Bent Jensen : Opfordrede til at sætte i gang med ansøgninger både til 

kommunen samt SIS. 

Karsten formand afsluttede eventuelt med at ledelsen vil gå videre med planerne for 

udvidelse at motionsrum og klublokale. 

Karsten lykønskede SAM med den fornemme titel som ” Årets klub i DK ” samt at 

lykønske Erik Madsen med anerkendelsen som ” Årets træner i DK ” 

Takkede afgående John ( Kasserer ) samt Karna ( sekretær ) for indsatsen i klubben – 

og der blev råbt ”  Længe leve SAM. 

 Poul Larsen afsluttede herefter generalforsamlingen.   

 


