
Jubelår for Sparkær Idrætsforening 

Det kunne den stabile flok på 19 deltagere i årets generalforsamling konstatere, da de havde hørt både 

beretning og regnskab for 2014. 

Under formandens beretning – der blev foretaget af både formand Ivan Bakholdt og udvalgsmedlemmer 

kunne forsamlingen blandt andet høre om 90 års jubilæumsarrangementet med fin opbakning hele dagen, 

maling af klublokale og toiletter foretaget af praktikelever fra Mercantec m.m. 

Seniorfodbolden havde et succesfyldt efterår med oprykning for både serie 4 og serie 6 og en flot 2. plads 

til kvinderne, og med den nye træner Flemming Neesgaard er man kommet rigtigt godt i gang med den nye 

sæson. Kvinderne er også startet under ledelse af Daniel Brøns og Anders Jørgensen. 

Fjends Cup blev fremhævet som et fortsat stort aktiv for Sparkær IF – både økonomisk men også PR-

mæssigt. 

Ungdomsfodbolden indledte i 2014 et nyt samarbejde – Team Fjends – med Mønsted IF og Vridsted IF for 

U13 spillere og ældre. Det har fungeret godt, og samarbejdet fortsætter i 2015. Der samarbejdes også med 

Mønsted IF om aldersgruppen U9 – U12, mens de yngste træner hjemme i Sparkær. Sparkær IF har i 2014 

afviklet DBU’s Fodboldskole i uge 27, og det var en god oplevelse for både de 32 børn og trænere og ledere. 

Gymnastikken fortsætter succesen med rigtig mange gymnaster – ca. 120 fordelt på 5 hold både børn og 

voksne. Eneste minus var, at mor/far/barn holdet måtte lukke undervejs. På grund af ombygning af skolens 

omklædningsrum og gymnastiksal har en stor del af gymnastikåret foregået i Sparkær Forsamlingshus, og 

det har fungeret rigtig godt. 

De to traditionelle løn – Fjendsløbet og Sparkær Mandeløn afvikles stabilt og godt med fin deltagelse. 

Fjendsløbet med 205 løbere + 70 fra Nordstjernen og mandeløbet med 64 deltagere. 

Badminton og tennis kører lidt deres eget liv med stabile folk, der får tingene til at fungere. Badminton er 

en aften om ugen i Østfjendshallen, hvor alle baner er besat med 20 spillere i en time hver onsdag. Den lille 

gruppe af tennisfolk passer og plejer banen ved klubhuset, og de fik i år en lang sæson p.g.a. det gode 

efterårsvejr. Et ønske fra dem er, at der kan findes en, der vil træne med nogle børn og unge, så de kan få 

interesse for tennis. 

Billingeparken er tilskødet Sparkær IF, og et nedsat udvalg passer og plejer området sammen med andre 

frivillige. I år er der investeret i flere maskiner og redskaber, som er finansieret af en bevilling på 25.000 kr. 

fra Viborg Kommune.  

Skive Festival giver hvert år en god indtægt til foreningen ved at mange frivillige passer barer m.m. under 

festivalen. Der blev drøftet fordeling af det beløb, der tilgår Sparkær IF, idet der i år er fordelt penge til bl.a. 

Billingeparken. Formanden oplyste, at der skal indgås nye aftaler for 2015. 

Sparkær IF er sammen med Mønsted IF og de to skoler med i et DBU-projekt som en udløber af 

skolereformen. Her er det bl.a. planen at der for eleverne i de større klasser I Mønsted skal tilbydes valgfag, 

der relaterer til at forberede de unge til senere at få lyst til at blive trænere. 

Endelig blev foreningens p.t. største udfordring, nemlig den ønskede renovering af 

omklædningsbygningerne gennengået af H.P.Johansen, der har påtaget sig rollen projektansvarlig indtil 

videre. 



Her og nu handler det om at få en finansiering af den forventede udgift på knap 1 mio. kr. på plads. Der har 

været en god dialog med Viborg Kommune, og der er sendt en ansøgning, hvor vi søger om midler fra to 

puljer – en til energibesparende foranstaltninger og en til mindre anlægsopgaver.  

Endvidere forventes det, at foreningen selv kan putte 100.000 kr. i projektet, og så skal der søges fonde og 

en evt. restfinansiering klares ved låneoptagelse. Det er alt sammen ved at være sat i gang, og overblikket 

skal være der, inden arbejdet kan påbegyndes. Efter planen, når sæsonen er slut 1. november, hvorefter 

der er 3 måneder til at klare arbejdet. 

Kasserer Karen Ladefoged kunne fremlægge et kanonregnskab med et overskud på lige knap 60.000 kr., og 

det gav anerkenende bemærkninger med på vejen. Efter nogle turbulente år, er der nu styr på foreningens 

økonomi, og det tegner også godt fremover. 

Valgene blev lynhurtigt overstået med følgende resultat: 

Bestyrelse: Mona Vistisen genvalgt og Helle Kristensen nyvalgt i stedet for Ulla Bøge. Suppleanter Anders 

Jørgensen og Lene Riis. 

Fodbold-Senior: Anders Jørgensen og Michelle Brøns 

Fodbold-Ungdom: Johnny Holm, og H.P.Johansen 

Gymnastik: Else Th. Pedersen og Susanne Laursen 

Løb: Lone Bach Sørensen og H.P.Johansen 

Badminton: Ole S. Andersen og Bjarne Gade 

Tennis. Niels Jørgen Jørgensen og Jørn Tidemann 

Billingeparken: Mogens Frederiksen og Per Pedersen 

Revisorer: Torben Andersen og Jørn Tidemann. Suppleant Mogens Frederiksen 

Rep. Østfjendshallen: Kaj Skov Pedersen (2 år) og Bo Carstens (1 år). Suppleant Ivan Bakholdt 

Under Eventuelt kunne Karen Ladefoged oplyse, at der bliver arrangeret ølsmagning i klubhuset den 2. 

oktober i samarbejde med Best by Henriette og bryggeriet i Stårup. En afløser til vinsmagningen i efteråret. 

Ellers var der ikke den store lyst til at sige noget, for H.P. ønskede en debat om foreningens fremtidige 

struktur i relation til bestyrelsens størrelse og sammensætning. Oplægget var en ide om en smallere 

bestyrelse på 3 eller 4 personer ud fra den påstand, at stort set alt foretages og iværksættes i udvalgene, 

hvorved bestyrelsen reelt i dag ikke beslutter noget særligt. 

Det gav en god debat med forskellige holdninger og meninger uden nogen endelig konklusion. Dog 

fornemmede forslagsstilleren, at der ikke er den store lyst til at lave om på noget. 

Under Eventuelt skiftede dirigenten (HP) i bogstaveligste forstand kasket, da han på DBU Jyllands vegne 

overrakte DBU Jyllands sølvnål til Sparkær IF’s kampfordeler Erik Skov, der har fungeret i denne rolle i 27 år. 

Generalforsamlingen sluttede med hjemmebagte boller med ost og pålæg samt fastelavnsboller. Alt 

sammen afviklet i god ro og orden. 

 

 

 


