
Generalforsamling i Sparkær IF 24.02.2010 
 

17 deltog i generalforsamlingen, der startede med spisning. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
H.P.Johansen 

 
2. Formandens beretning 

 
Fodbold-Ungdom: 
Tiltag i foråret med at starte fodbold for de yngste årgang med hjælp fra JBU-instruktør 
blev ingen succes. Blev fulgt op igen efter sommerferien – denne gang med stor succes 
og 20 deltagere. 
Der er for få trænere fra Sparkær til de hold, der samarbejdes med Mønsted om.  
 
Fodbold-senior: 
”En gang blandede bolsjer”.  Foråret var serie 4 meget tæt på en oprykning, mens 
efteråret kun lige gav redning til en ny sæson i serie 4. Den gode historie var, at flere 
unge spillere kom i gang og fik et godt efterår på serie 6. Old Boys lever deres eget liv 
med mere socialt samvær end sejre. 
Afsked med træner Torben Andersen og gensyn med Poul Vistisen fra denne sæson. 
 
Gymnastik: 
Både godt og skidt. Det gode var, at der igen var et mor/barn/far hold og to step-hold, 
mens der ikke var interesse hos de større børn for at gå til gymnastik, selv om der var 
fundet trænere. Opvisningen blev aflyst, da de aktive ikke ønskede at vise deres 
kunnen. 
 
Tennis: 
Ganske lille flok på 5-6 voksne er stadig aktive på tennisbanen. Ingen børnetræning i 
2009. Klargøring af banen er uvis fremover, da 2010 er sidste år, hvor Viborg 
Kommune gør det gratis. 
 

 
3. Regnskab og budgetforslag 

 
Foreningens nye kasserer Anne-Sofie Laursen kunne fremlægge et regnskab, der viste 
et kanonoverskud på 72.000 kr. Det skyldes primært øgede sponsorindtægter og pæne 
indtægter på Fjends cup, Beach Party, Fjendsløbet, klubbladet og kantinen. Men der er 
også afholdt færre udgifter til f. eks. klubhus og baner/materiel. Foreningen er 
velkonsolideret, og de likvide aktiver overstiger nu gælden, der primært er lån i 
klubhuset. 

 
4. Behandling af forslag 

 
Vedtægternes §8 blev ændret, således at der ikke længere skal vælges medlemmer til 
det fælles håndboldudvalg for M/S. Udvalget eksisterer ikke længere efter at Sparkær 
IF er trådt ud af samarbejdet. 

 
5. Valg af formand 

Morten Busk genvalgt. 
 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ivan Bakholdt og Dennis Christensen genvalgt. Erik skov nyvalgt. 

 
7. Valg af suppleanter 

Daniels Brøns og Leif Kristensen 
 

8. Valg af 2 revisorer + suppleant 
Godtfred Brøndum og Jørn Tidemann genvalgt 
Leif R. Christensen valgt som suppleant 

 
9. Valg af 1 repræsentant til Østfjendshallen 

Mogens Pedersen valgt. 
 

10.  Harry Mortensens mindepokal 
Morten Busk overrakte Harry Mortensens mindepokal til Erik Skov, der gennem mange 
har gjort en stor indsats i foreningen, bl.a. som kampfordeler og nu også som 
baneopkridter.  

 
11. Eventuelt 

Fodboldsamarbejdet med Mønsted IF drøftet. Bestyrelsen blev opfordret til at få aftalt 
spilleregler, der gør dagligdagen lettere. 
 
Mogens Frederiksen efterlyste en person mere fra SIF til samarbejdsudvalget – Hans 
Jørgen Pedersen meldte sig klar. 
 
Jan Lillelund stopper som tovholder for Skive Festival efter dette års arrangement. Det 
blev efterlyst en afløser. 
 
 

 
 
 


