
Kampvalg om formandsposten i Sparkær Idrætsforening 

I en tid, hvor man næsten dagligt læser om ekstraordinære generalforsamlinger og trusler om lukning af 

idrætsforeninger på grund af, at der ikke kan vælges bestyrelsesmedlemmer, var der i aftes pludselig 

kampvalg til formandsposten i Sparkær IF. 

Hans Peter Johansen havde allerede i november måned meddelt bestyrelsen sit kandidatur, og 

efterfølgende valgte den siddende formand Ivan Bakholdt ikke at genopstille. På mødet i aftes meldte 

Birgitte Bendtsen sig så som kandidat, og så måtte stemmetællerne for første gang i mands minde i 

arbejde. 

Resultatet af afstemningen blandt de 23 stemmeberettigede blev 15 stemmer til Hans Peter Johansen og 8 

til Birgitte Bendtsen. 

Til gengæld gik de øvrige valg lynhurtigt og helt smertefrit. Resultatet heraf blev: 

Bestyrelse: Erik Skov genvalgt. Johnny Weller og Bjarne Have nyvalgt i stedet for Erich Weller og Anders 

Brøns. Suppleanter Lene Riis og Anders Brøns. 

Udvalg: 

Fodbold-Senior: Daniel Brøns og Michelle Brøns 

Fodbold-Ungdom: Johnny Holm, og Johnny Weller  

Gymnastik: Anita Olesen og Susanne Holst Laursen 

Løb: Lone Bach Sørensen og H.P.Johansen 

Badminton: Ole S. Andersen og Bjarne Gade 

Tennis. Erich Weller og Jørn Tidemann 

Billingeparken: Mogens Frederiksen og Per Pedersen 

Revisorer: Torben Andersen og Jørn Tidemann. Suppleant Mogens Frederiksen 

Repræsentant i Østfjendshallen: Bo Carstens (2 år). Suppleant Erich Weller 

Formandens beretning – der blev foretaget af udvalgsformændene – var en beretning om et nyt år med 

stor aktivitet i foreningen. 

Mona Vistisen fra Gymnastikudvalget kunne berette om endnu et godt år med ca. 130 tilmeldinger til 

holdene, heraf 33 børnegymnaster + 11 sommergymnaster. I den igangværende sæson er der 10 hold. 

Gymnastikudvalgets satsning med Jumping Fitness og investering i 11 nye trampoliner til 26.000 kr. har vist 

sig at være en succes. Lions Fjends har støttet indkøbet med 3.000 kr., ligesom Sparkær Støtteforening har 

givet 5.000 kr. Resten af investeringen er så stort set kommet i hus i form af kontingent fra deltagerne i 

Jumping  Fitness. 

Den årlige gymnastikopvisning i marts 2015 samlede 51 betalende, og de deltagende gymnaster bliver 

klædt på med t-shirts skænket af sponsorer. 

Gymnastikudvalget sender løbende nye og nuværende instruktører på uddannelse. 

Anders Brøns fra Seniorudvalget berettede om ned- og opture for seniorfodbolden, og her tænkte han på 

førsteholdet, der i foråret kun formåede at samle et enkelt point i serie 3, for så i efteråret at sikre en 

suveræn oprykning til serie 3 igen. 

Andetholdet i serie 5 har fungeret godt og har holdt sig på serie 5 niveau hele året. 



Damerne har også haft et godt 2015, hvor de både forår og efterår er sluttet i den bedre halvdel af tabellen 

og ikke har meldt afbud til kampe. Nye trænere i 2015 var Oliver Andersen og Nicolaj Andersen. 

Han nævnte også, at 2015 var et omskifteligt år på trænerfronten. Efter 3 år med Claus Højgaard blev 

Flemming Neesgaard tilknyttet fra foråret, men i sommerpausen fik han et tilbud fra Skovbakken i Århus, 

som han havde svært ved at sige nej til. Heldigvis var lokale Poul Vistisen klar til at tage over, og han 

fortsætter her i 2016. 

Der har i 2015 været en pæn stigning i antallet af seniorspillere og tilslutningen til træning er flot. 

Hans Peter Johansen fortalte om et opløftende år for børnefodbolden i Sparkær IF. Et nyt ungdomsudvalg 

og nogle engagerede trænere har for alvor fået gang i børnefodbolden igen. I Sparkær-regi har der været 

55 spillere fordelt på hold i U6, U7, U8, U10 og et pigehold i U11/U12. 

Samarbejdet med Mønsted om fællesholdene, hvor ca. 10 er fra Sparkær, har fungeret godt, og der er nu 

blevet placeret langt flere kampe i Sparkær og dermed en stor aktivitet på idrætspladsen. Et par af 

fællesholdene har også afholdt sommerafslutning og sæsonafslutning i Sparkær. 

Team Fjends samarbejdet (med Mønsted og Vridsted) om de ældre ungdomsspillere har til gengæld ikke 

været nogen succes, og to af holdene smuldrede i løbet af efteråret og blev trukket ud af turneringen.  

I løbet af foråret skal der tages stilling til det fremtidige samarbejde i Team Fjends efter sommerferien. 

Karen Ladefoged ærgrede sig over, at de to traditionelle løb – Fjendsløbet og Sparkær Mandeløb blev ramt 

af dårligt vejr med lidt tilbagegang i deltagerantallet. Men de blev begge afviklet uden problemer og uheld 

og vender stærkt tilbage i 2016. 

Erich Weller fortalte, at 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. Her er der faktisk en venteliste, man kan skrive sig på. 

Den lille gruppe af tennisfolk passer og plejer banen ved klubhuset, og det betyder, at udgiften til klargøring 

og vedligeholdelse kan holdes nede på 3. – 4.000 kr. Det er IKKE en lukket gruppe, og nye tennisspillere er 

meget velkomne. 

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

frivillige. Mogens Frederiksen orienterede om, at der til stadighed er ting, der skal laves og holdes vedlige. 

Den store udfordring lige nu er, at få lavet noget dræn på festpladsen, som de senere år har været meget 

sumpet med de store regnmængder. Ligeledes drøfter man BMX-banens fremtid. Skal den bevares og 

sættes i stand, eller sløjfes? Billingeparken får i år sin egen flagstang. 

Hans Peter Johansen gav forsamlingen en kort orientering om renoveringen af omklædningsrummene, som 

nu er færdige og taget i brug. Han kunne ikke oplyse den endelige udgift, da alle regninger ikke er modtaget 

endnu, men fortælle at der p.t. er hentet knap 650.000 kr. i tilskud. Finansieringen vil blive lukket med et 

10-årigt lån, sandsynligvis i størrelsesorden omkring 100.000 kr., afhængig af, hvor meget Sparkær IF selv 

skyder i projektet. 

Kasserer Karen Ladefoged kunne for andet år i træk fremlægge et kanonregnskab med et overskud på godt 

94.000 kr. (59.000 kr. i 2014) Der er flere faktorer, der spiller ind på det gode resultat. Generel større 

aktivitet med flere medlemskontingenter, stabile sponsorindtægter og ikke mindst et overskud i kantinen 

på 70.000 kr. Men det har også været et år, hvor der har været færre udgifter på klubhus, baner og 

materiel og administration. Antallet af medlemmer er 220 – heraf 125 under 25 år. 



Indkomne forslag. Her var der stillet forslag om, at Sparkær IF igen skal indgå i håndboldsamarbejdet med 

Mønsted IF. Forslagsstiller var Johnny Weller, og han oplyste, at det kommende år skal bruges til en 

afklaring med Mønsted IF, om samarbejdet skal genoptages og på hvilke præmisser. Det kræver en 

generalforsamlingsbeslutning på ny at indgå i M/S Håndbold. 

Under Eventuelt kunne Karen Ladefoged oplyse, at der til sommer bliver arrangeret en tur til Staarup 

Haandbryg, hvis der er interesse. Ideen er udsprunget af efterårets ølsmagning i klubhuset med netop 

Staarup Haandbryg. 

Der blev fra Mikael Olesen luftet en ide om at kæde f.eks. Fjendsløbet og Sparkær Mandeløb sammen med 

en aktivitet på Billingescenen. Det fandt ikke umiddelbart tilslutning blandt de tilstedeværende medlemmer 

af Løbsudvalget. 

Ellers fyldte en diskussion om Skive Festivals aftaler og kontrakter med Sparkær IF meget. Under 

regnskabsaflæggelsen kunne kasserer Karen Ladefoged fortælle, at den faste indtægt i driftsregnskabet (i 

2015 på 20.000 kr.) fremover ikke vil tilgå Sparkær IF. 

I foråret 2015 dannede Hans Jørgen Pedersen, der i nogle år har været tovholder for engagementet med 

Skive Festival og Sparkær IF’s repræsentant, sammen med andre Sparkær Støtteforening, der efterfølgende 

har overtaget alle aftaler med Skive Festival. 

Hans Jørgen Pedersen var selv til stede på generalforsamlingen, men der var forskellige opfattelser hos ham 

og bestyrelsen for Sparkær IF om forløbet med at fjerne det fast beløb fra Sparkær IF. 

Repræsentanter for bestyrelsen, der har haft møder med folkene bag støtteforeningen, fastslog, at Sparkær 

Støtteforening egenhændigt og uden at orientere bestyrelsen har ændret kontrakterne med Skive Festival, 

så Sparkær IF ikke længere modtager et fast beløb. 

Generalforsamlingen blev afviklet og afsluttet i god ro og orden. 

24.02.2016 

Hans Peter Johansen 

Dirigent 

 

 

 


