
Skive Atletik- og Motionsklub. 
 

Referat 
Ordinær generalforsamling - tirsdag den 15. juni 2021 

kl. 18.30 
 

Inden der startes på dagsordenen er der uddeling af klubbens pokaler.  
 
Pokalmodtagere 2020 

 
 

Pokaler 2020 modtager Resultat/motivation 

Erik Madsens 
sprinterpokal 

Jakob Rose Hansen 400 m 50,93 

 
Everplay springpokalen 

Katrine Fjerbæk Højdespring 1,73 m 

 
Kaste 5 - kamp 

Iben Pusle Dahl 3619 point 

 

Sofus Gyldenøhrs pokal 

Julie Hesselvig 9,59 m 

 

7–kamps pokalen,  
kvinder 

Nanna Høgsberg 3457 point 

 

10-kamps pokalen 

Noah Birk Meissner  

 

Dauerlauf 

Jan Hübner  

 
Skolekommisionens  

kammeratskabspokal 

 
Jakob Rose Hansen 

 

 

Ungdomslederpokalen 

 

Martin Lynderup 

 

 
Nordkredsenspokal 

 
Erik Flarup 

 

 
Motionsafdelings 

vandrepokal 
 
Årets træner 

 
Finn Andersen 

 
 
Vakant  

 
 

 
 

Pga. Covid-19 har der ikke 

været den store aktivitet. 
 

Tri-cup 2020 

 

Mænd – Torben Brenholdt 
Kvinder – Mette Hamann 

 

 

Jubilæumsfadet 

 

Johannes Kudahl 

 

Johannes har været aktiv i 
klubben i flere årtier, han 

har været med til at stifte 
det egentlige Skive AM, da 
klubben blev adskilt fra SIK 

i 1976/77. Han er tidligere 
formand, har været 

medinitiativtager til at 
starte Skive Løbet, 

medstifter af 60+ gruppen, 
været aktiv i at få en 
kunststofbane i Skive. 

 
 



 
 

 

1. Valg af dirigent: 
 

Bent Jensen er foreslået og vælges. Generalforsamlingen skal afholdes i januar i 
henhold til vedtægterne. At den er udsat til nu, kan godkendes pga. force majeure 

(Corona). Dagsordenen har været annonceret rettidigt i dagspressen, opslået i 
klubhuset, sendt ud på Conventus. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.  

 
2. Formandens beretning:  

 
Den fulde beretning er tilgængelig på hjemmesiden.  
 

Året i Skive AM i 2020 har som alt andet været præget af corona’en. Klubben er 
kommet fornuftigt igennem året både økonomisk og med hensyn til medlemstallet.  

De planlagte indestævner i januar 2021 kunne ikke afholdes – derfor kunne vi søge en 
Corona-hjælpepulje og fik bevilget 90 % af det søgte.  
Der er nu stille og roligt ved at komme gang i aktiviteterne igen.  
 

Der skal stadig være en opmærksomhed på rekruttering af trænere og deres 
uddannelse specielt med fokus på atletikafdelingen. Men også på den administrative 

del for hele klubben. 
 

Uddrag af kommentarer til beretningen – medlemstallet er gået ned i forhold til 

tidligere år. Hvilke tanker har bestyrelsen og eller atletikafdelingen gjort sig?  - 
Bestyrelsen kan godt se at børnetallet falder - både i Skive AM og generelt i Skive 
kommune er det faldende. Der er foreninger/klubber der bejler til kommunens børn 

og unge.  
 

For at kunne tiltrække flere medlemmer skal der være nogle gode kompetente 

trænere, der kan tage imod dem, der kommer. Dem har vi, og vi skal være meget 
opmærksomme på, at det også vil være tilfældet i fremtiden. Der skal kigges mere på 
det sociale liv i klubben, så vi også i den sammenhæng i højere grad er en attraktiv 

klub at komme i. Der skal ikke ”kun” være fokus på den næste 1’er.  
Det er sværere at trække forældrene ind til den ungdomsgeneration, der er i dag. 

Hvad skal der til, for at appellere mere til generationen med børn? Det må være 
muligt, selv om de fleste har travlt som børnefamilie med arbejde. 
 

Der kommer et forslag om, at man kan lave familieidræt (Bevæg dig for livet) – hvor 

man kan få familier (både børn og voksne) til at komme og lave noget sjov bevægelse 
fx en time om ugen. Det kan også foregå i vinterhalvåret i arenaen. 

 
Karsten sluttede beretning af med en tak til alle samarbejdsparter – kommune, 
stadioninspektør og -medarbejder, Skive Folkeblad, pressen, idrætssamvirket, 

forbund, sponsorer, annoncører m.fl. 
Og en tak for godt samarbejde internt i klubben. 

   
3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
Regnskabet ligger tilgængeligt på hjemmesiden. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Atletikudvalgets beretning. 
Coronaen har sat sig præg på året, men der begynder stille og roligt at komme gang i 
træningen igen. Der begynder at komme nye på 11 – 13 år. 

Også atletikudvalgets beretning ligger på hjemmesiden. 
 

5. Motionsudvalgets beretning. 
Dejligt at der nu kommer gang i det gode fællesskab igen. Der har været flere 

forskellige ting på programmet i løbet af det sidste halvandet år - både foredrag og et 



virtuelt løb. Der har været arbejdet på at få stablet noget børnepasning på benene, så 
børnene kan lege og have det sjovt mens forældrene motionerer. Coronaen satte en 
stopper for det, men tanken er at det arbejde genoptages i 2021. 

Der arbejdes på at få etableret en gå-gruppe som supplement til løbegrupperne.  
 

6. Orienteringsudvalgets beretning. 
Den skriftlige beretning kan læses på hjemmesiden.  
Der er sket en nytænkning, og det har været muligt at lave mange aktiviteter, hvor 

der var mulighed for at holde afstand. Bl.a. kort der ligger tilgængeligt på nettet, så 
folk selv kan printe dem ud, mobiltelefonen har været taget i brug, hvor man via GPS 

kan se kort og tidtagningen registreres.  
Der er lavet en aftale med Skive Kommune – så alle skolerne nu er på vej til at få 
deres eget skolekort.  

Der er fuld gang i planlægningen af SKAW-dysten 2021.  
Der er søgt midler ved DIF og DGI, de skal gå til at opgradere tidtagningsudstyret. 

 
7. Triatlonudvalgets beretning. 
De fleste arrangementer blev aflyst i 2020 – sommeren 2020 var det muligt at afholde 

nogle stævner, så der var nogle af klubbens medlemmer afsted.  
I 2021 bliver der ikke noget tri-stævne i Skive i forbindelse med Skive Løbet, da der 

samme weekend er Flugten til Hvalpsund. Det har man valgt ikke at ville konkurrere 
med.  
 

 
8. Behandling af indkomne forslag. 

 

 
  
 Forslaget vedtages.  

 
9. Kassereren fremlægger budgetforslag. 
 

  Budgettet godkendes.  

 
 

 10.  Valg af formand - (lige år). 
 11.  Valg af sekretær - (ulige år). 

    - Rikke Balleby er på valg – er ikke villig til genvalg. 
    Niels Olsen vælges.  

 12.  Valg af Kasserer - (ulige år). 
    - Henrik Lisby er på valg og bliver genvalgt.  

 13.  Valg af aktivitetsansvarlig - (lige år). 
 

 14.  Valg af formand for atletikudvalget - (lige år). 
       14a. Valg af 1 medlem til atletikudvalget - (lige år). 
  14b. Valg af 2 medlemmer til atletikudvalget - (ulige år). 

   - Knud Hansen bliver genvalgt. 
   - Annette Nørgaard bliver genvalgt. 
 

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

   - Posten er vakant.  Der bliver ikke valgt en formand. 
  15a. Valg af 1 medlem til motionsudvalget - (ulige år). 

   - Inger Olesen genopstiller ikke. 



   Allan V. Olsen bliver 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 bliver genvalgt. 

   - Viggo Poulsen bliver genvalgt. 
 

 17.  Valg af formand for triatlonudvalget - (ulige år). 
   - Niels Peter Sørensen bliver genvalgt. 

  17a. Valg af 1 medlem til triatlonudvalget - (ulige år). 
   - Peter Dahl Jensen ønsker ikke genvalg. 
   René Nielsen vælges. 

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

 18.  Valg af 2 revisorer - (hvert år). 
   - Poul Larsen bliver genvalgt. 

   - Daniel Bilstrup bliver genvalgt. 
 

 19.  Valg af 1 revisorsuppleant - (hvert år). 
   - John Jensen bliver genvalgt. 

 
 20. Eventuelt. 

 

 Indlæg/orientering fra Spar Nord Arena v/Bent Jensen. 
 

Bent er i 2021 tiltrådt som formand for Spar Nord Arena. Arenaen er i gang med en 

større renovering, der kommer ny belægning på banen, diverse ting, der trænger til 
en kærlig hånd, bliver også ordnet. Hallen er klar til brug igen i efteråret 2021. Der 
kommer en ny kode til internettet.  

Efter der er etableret det nye flotte Big-Blue område ved åen, er der er forsvundet en 
del parkeringspladser omkring stadion. De kunne evt. flyttes om på bagsiden af 

arenaen over mod Børnenes Paradis. Dette drøftes med Skive Kommune, hvis det kan 
godkendes af bestyrelsen.  
Det vil være dejligt, hvis der i fremtiden er være flere, der kan få glæde af at bruge 

arenaen fx Track fit.  
 

Spørgsmål til brugen af motionsrummet:  
 

Det kan ses på loggen, hvem der låser sig ind.  
Den der låser sig først ind i rummet, skal sørge for at alle forlader rummet, når 

vedkommende, der først har låst op forlader rummet. De eventuelle øvrige brugere, 
må så selv sørge for at låse sig ind. På den måde sikres, at du de som har en låsebrik 
(altså medlemmer) bruger rummet. Måske skal denne praksis synliggøres ved opslag.  

De nye nøglebrikker skal sikre, at det kun er medlemmer, der benytter 
motionsrummet.  

 

Cafeteriet:  
 

Carl meddeler, at han pr. 31. december 2021 stopper med at være ansvarlig for 

driften af cefeteriet. Så der skal findes en ny, der har lyst til at overtage denne post 
og dette ansvar. Cafeteriet (Carl, Bente og alle de øvrige, der har hjulpet igennem 

årerne) har hvert år sikret klubben et stort overskud. 
Der blev på generalforsamlingen givet en stor, foreløbig, tak til Carl. 
 

Depot plads til atletikudstyr:  
 

Der mangler opbevaringsplads til atletikudstyret, det roder og er ikke til at have plads 
til tingene.   

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamling med tak for god ro og orden. 
 

Karsten rettede en ”tak for indsatsen” til de der er trådt ud af udvalg, og en tak til 
Rikke som trådte ud af bestyrelsen. Og der blev budt velkommen til de nyvalgte. 

Karsten takkede desuden alle for fremmødet og takkede Bent for indsatsen som 
dirigent, og det hele blev rundet af med et trefoldigt hurra for klubben. 


