
Årsmøde torsdag en 25. januar 2018 
Stort fremmøde næsten fyldt op ved bordene  

Valg af dirigent. Poul Larsen 

Uddeling af præmier 

Jubilæumsfadet: Lene og Peter Svendsen 

Atletikpokaler: spring Emil Mader Kjær højdespring Emil Mader Kjær kastefemkamp  Katrine 
Fjerbæk dauerlauf  Sebastian Stensvig Sofus Gyldenøre pokalen  for 1500 m mænd  Sebastian Stensvig ( 
næste år 3-springfor mænd) ungdomsleder Erik Madsen  kammeratskab  Dino Subasic 

Triathlon: klubmester mænd klubmester Rune Christensen kvinder Theresa Olesen hancoock 
pokalen Hanne-Marie 

Orientering: nordkredsaktivitetspokalen Ellen Brydsø 

Anderkendelsespokalen fra støtteforeningnen Else Lynggaard og Anette Knudsen 

Motion: vandrepokalen Kjeld Lausten trænerpokal teamet bag ”fra sofa til 5 km” 

Formanden har ordet 

Sender en hilsen fra Peter Woidemann (er på plejehjem på Fur). Lidt om visionsaftenen for at se på om skal 
der nye tiltag til? Stort cado til det store arbejde der sker i udvalgene. Via nyhedsbreve til medlemmerne kan vi 
se, at der virkelig sker noget ude i afdelingerne. Tænkes meget på tiltrækning af nye medlemmer samt 
nytænkning i afdelingerne. Alle er gode til at hjælpe, når andre afdelinger afvikler stævner. Store roser til DM 
inde afvikling samt gode hjælpere. Vi har mange gode trænere, men vi trænger til nye trænere pga de 
nuværendes alder. Vi betaler hvert år 50.000 til Arenaen, hvor en ny topbelægning er tiltrængt. Ønske fra 
nogle medlemmer om udvidelse af motionsrummet. Nyt møde med kommunen ti 30. jan. Skal se på behovet 
først, og hvor stort rummet evt bør være. Har forlænget aftalen med Trimtex, har frem over et lille lager af tøj. 
Står på hjemmesiden hvor meget, der er og hvilket. Nyt visionsmøde i marts (opfølgning). Åben klublokale så 
man fx kan drikke en kop kaffe/te efter træning. Alt fordrer, at vi har folk til at hjælpe. DAF- DiF-DGI snakker 
også meget nu om motion for alle. Målet er, at 75% skal dyrke idræt, heraf de 50% i en klub. Gennem idræt 
kan bla blodtrykket formindskes og de fleste blodpropper forhindres. Skive er tilmeldt ”Bevæg dig for livet” 
projekter. I gruppen fra 25 år og opefter er der en stor gruppe, der burde være aktive. SAM er en 
velfungerende klub.  Tak til alle der yder et godt arbejde i klubben og en ekstra tak til 60+, der altid er klar til at 
hjælpe og har et godt socialt liv i klubben. (Se endvidere skr. årsberetning på hjemmesiden) 

Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabet 

Kan findes på hjemmesiden for de sidste 5 år. Igen et overskud på 100.000 fra Carl og Bente (cafeteriet). I alt 
et overskud på 90.000, en del af disse penge skulle have være brugt på ungdomsarbejde. Desværre er 
atletikafdelingen gået ned i medlemstal og har svært ved at rekrutere nye medlemmer. Den yngste afdeling 
manglede i år pga manglende trænere. 

Udvalgene 

Atletik 

Vi har de allerbedste træningsfaciliteter i DK. Skiftende regeringer har imidlertid sat en kæp i hjulet, i det de 
har flyttet rigtig mange af de videregående uddannelser til de større byer, og derfor har vi ingen rigtig seniorgr, 
vi har kun 5 aktive her. Vi er mellem de allerbedste klubber, men vi kan ikke klare os mod de store klubber i 
universitets byerne.  Mange af vores gamle medlemmer er nu i klubber i disse byer. Vi er lidt bedre end i 2016, 
da vi har mange masters, der henter medaljer ved DM-,NM- og EM for masters. Vi mangler stadigvæk 
trænere, men det ser bedre ud end før. Tag endelig kurser klubben betaler gerne for trænerkurser. 

 



Triathlon 

Har været et læreår for Niels Peter. Tak til Bjarne Thomsen for hans mange år som arbejdshest. Har ca 60 
medlemmer. Nye tiltag bla trænerkurser i svømning, der er træner på mandag. Har fået undervandscamera for 
at se, hvordan man bevæger sig i vandet, det har hjulpet godt på stilen. Der er kommet en hel del tristævner i 
landet. Derfor ikke samme tilmeldning som før til stævnerne. Godt med flytningen til Strandtangen. Lidt mere 
reklame for tri ved skiveløbet. Nye tiltag. Alle medlemmer er aktive, så der er nok at se til, når man også skal 
være træner. Arbejder med hvordan de klarer trænerafdelingen samtidig med at starte op med noget 
løbetræning på faste tider af hensyn til nye medlemmer. (Se endvidere skr beretning på hjemmesiden) 

Motion 

Haft en del nye aktiviteter og tiltag. Alle i bestyrelsen har taget poster i arbejdet imod, at Finn førhen gjorde det 
meste. Gør hvad de kan for at forny sig og ændrer nogle steder. Har haft 2 hold for sofa til 5 km, holdene var 
fyldt op og med venteliste. Serieløb afholdt, men tilmeldningen har været for nedadgående, vil bla se på det 
anvendte pointsystem. Dejligt at nogen gider lave nye socialeløb rundt om i Salling. Vil se på andre løbesteder 
i området. Vil gerne se folk fra de andre afdelinger til spisningen. Har også haft fortræning til skiveløbet. Haft 
et par foredrag første med   Thomas Grønnemark. Trimtex var her også. Sidst på året fortalte Kristina Madsen 
om sit jungleløb. Alle træningsteam løb op til juletræet på torvet, der blev lavet en lille video derom, som blev 
lagt på facebook . Har været involveret i et projekt om en trappe fra Violvej og ned til fjordstien. Efter 
visionsaftenen blev der vedtaget nogle fokuspunkter: mere socialt har lavet onsdagskaffe efter træning, musik 
til opvarmningen en mentor til nye medlemmer. Laver en hvervekompagne, se på gamle klubnr for at invitere 
dem herned for at få dem i gang igen. Nytænkning omkring serieløbene. Sofaholdet nr 5 er skudt i gang og 
næsten fyldt op. Cannenball løb alle kan tilmelde sig, man løber uden srips og tid og kan løbe, hvilken 
distance man vil. Skal foregå på en rundstrækning. Socialt løb. 1 i april og 1 i oktober. I marts et foredrag ved 
Beckmann. Sammen med Pinen og Plagen løb fra 23. juni foregår på naturstien. Fra Mors til posthustorvet. 
Flere valgmuligheder for distancer. (Se endvidere skr beretning på hjemmesiden). 

Orientering 

Familie og motionsori hver søndag, ca 35 hver gang. De faste poster er blevet renoveret.  Tjente en del penge 
på skawdysten. Næste skawdyst i 2019. Natløb i Feldborgplantage. Erik er i gang med et nyt kort over Skive 
by. Bruger facebook til at sprede nyheder og tiltag bla familieori. Visioner for 2018. Har 40 årsjubilæum den 30 
jan. Ikke store planer for dette jubilæum ud over for afdl med spisning. 67 til første løb efter nytår. Efter løbene 
får de brød, kaffe og cacao. Tror på, at nogle familier med børn vil komme ind i SAM. Giver for lidt at 
reklamere via folkebladet facebook langt bedre. Hver mandag aften 17 -18 noget ori for familier, tænker videre 
herom. 5. maj find vej dag. 19. maj sprint i Skive by og skoven. Erik er godt i gang med korttegningen.23-25 
træningsløb sammen med Viborg og Karup. (Se endvidere skr beretning på hjemmesiden) 

Spørgsmål til beretningerne 

Ingen 

Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag indkommet. 

Den økonomiansvarlige fremlægger budget for 2018 

Budget fra de forskellige afdelinger indsendt, så budgettet er det samlede budget for SAM. Der er afsat en 
visionspulje på 100.000 kr. og et overskud på 3300 kr. Har en god egenkapitalen. Derfor vil det være fint med 
overskud på 3300 kr 

 

 

 

 



Valg 

Til ledelsen 

Formand Karsten Sørensen genvalgt 

Eventmaker Dan Hedberg genvalgt 

Atletikudvalget 

Formand Jan Gram genvalgt 

1 medlem Tina Ibsen genvalgt 

Motionsudvalget 

Formand Kim Høxbro valgt (pladsen var vakant) 

1 medlem Jørgen Bang genvalgt 

Orienteringsudvalget 

Formand Gert Johannesen genvalgt 

1 medlem Erik Flarup genvalgt 

Triathlonudvalg 

2 medlemmer Hardy Winther og Hanne-Marie Sørensen begge valgt 

Revisorer 2 hvert år Poul Larsen og Daniel Bilstrup begge genvalgt 

Revisorsuppl hvert år Bjarke Brøns genvalgt 

Eventuelt 

Esman vil gerne have den gamle haltræning genoplivet om vinteren 1-2 gange pr uge. Et par gange om året 
familiearrangementer på stadion og hallen i, aktiviteter for de mindre børn. Ønsker prof trænere her som får 
løn. Kan give flere medlemmer og noget socialt. Kan sikkert via Trygfonden få tilskud til dette. Johannes er 
enig med Esmann og er glad for, at der tænkes på motionsrummet. Erik Flarup er meget glad for sit gamle 
medlemskab af SAM og ori. Han vil tage os med i skoven en dag for at vise os, hvor kantarellerne er. Har 
tegnet kort til VM i MTB næste år. Han er nu ansat fuldtid med at tegne kort til dette. 

Karsten svarede på spørgsmålene. Esmans forslag skal blive behandlet. Var glad for alt det, der kom frem 
fra beretningerne om alle de ting, der er gang i. Vi skal ud over rampen og fortælle noget mere om alt dette. 

Kom med et oplæg, så vil vi i ledelsen tage stilling til tingene. 

Marcus Meissner er med i projektet for erhvervslivet om at brande Skive. Synes at vi gør rigtigt meget i 
klubben, og at SAM er en rigtig god klub. Vi er et kæmpe aktiv for byen, men vi skal nok snakke med ”brand 
Skive”. Bo vil gerne stå som formidler her. 

Karsten omkring Arenaen. Holger Hvid, som nu er formand for Arenaen, meddeler at samarbejdet går godt. 
Pengene er afhængig af tilskud fra tennis, SAM og kommunen. Arenaen får penge fra DAF for afholdelse af 
DM-erne. Vedligeholdelse af lån i anlægs og bygge fonden. Fået stort tilskud til siddepladser; nu nettilgang 
samt nyt og godt højttaleranlæg. Til stole er der givet tilskud fra Spar Nord fonden. Indtægt også via 
reklamerne som Knud tegner. Havde vi ikke ham, skulle vi betale noget mere. 

Dan: på visionsaftenen kom det frem, at vi kan få nogle af de unge til at komme og blive trænere og tjene lidt 
penge her i stedet for at sidde ved kassen i div varehuse. Erik supp med, at andre klubber bruger det. Håber 
at dette vil nyde frem. 

Knud Erik Knudsen vil gerne have at aflønning overvejes virkelig meget. 



Erik Flarup vil gerne have lidt hjælp fra erhverslivet. Bo: det er nok lidt svært. Synes også at aflønningen skal 
overvejes meget, meget nøje, fordi man derved kan miste nogle af de frivillige trænere, de unge bør også lære 
at man godt kan lægge et arbejde i det at være træner, det er en opdragende funktion. 

Niels Peter man må nok lave en aldersgrænse. De, der går på gym og de andre udd., har Ikke meget tid, når 
de også skal passe deres egen træning. 

Anita det kom frem som en vision. Det er ikke gennemarbejdet i atletikudvalget. 

Karsten afsluttende bemærkninger. 

Aflønning ikke aflønning skal virkelig behandles meget grundigt. Tak til alle dem, der er trådt ud af udvalgene 
tak, til Carl og Bente for deres som sædvanlige fine og gode servering. 

Tak for et godt årsmøde. 

Refr. Karna 

 


