Stillinge Idrætsforening
Referat af ordinær generalforsamling mandag den 22 februar 2021
Generalforsamlingen afholdes online på grund af forsamlingsforbuddet (Corona).
Hvis du ønsker at deltage skal du sende en mail til formand@stillingeif.dk,
hvorefter du vil modtage et mødelink. Mødet afholdes i Zoom.
Pkt. 1

Valg af dirigent og referent
Chalotte Poulsen blev valgt som dirigent.
Pia Svendsen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet med annoncering i lokalbladet
2Sogne den 1. december 2020 og 1. februar 2021, opslag i Dagli Brugsen samt Stillinge Hallen.
Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen.
Der var 9 stemmeberettigede medlemmer online til generalforsamlingen.

Pkt. 2

Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
Fælles – Arne Olen:
2020 blev for både os alle og for foreningslivet et meget underligt og anderledes år. Det blev et
år hvor vi blev fuldstændig fortrolige med ord som Corona, nedlukning, afspritning, mundbind,
afstand, retningslinjer - bare for at nævne nogle.
Nedlukning af samfundet indbefattede også idrætslivet i store perioder. Dette har krævet meget
ekstraordinært arbejde i form af planlægning, overholdelse af retningslinjer og
omstillingsparathed for alle afdelingslederne i klubbens 6 idrætsgrene. Det har også krævet stor
tålmodighed af medlemmerne i Stillinge IF, som generelt har været meget forstående, selv om vi
ikke har været i stand til at tilbyde den forventede ydelse - det takker vi for. I bestyrelsen har vi i
den forbindelse tanker i gang om hvordan vi kan kompensere medlemmerne, hvilket højst
sandsynligt bliver i form af nedsat kontingent i 2021.
Som fællesformand vil jeg også gerne sige et kæmpe tak til afdelingsformændene Jannie,
Maria, Anne og Leif for den ekstraordinære indsats, som hver især har ydet i 2020. Det har
bestemt ikke været sjovt og nemt at håndtere nedlukninger, overholdelse af retningslinjer og
administrative opgaver, når vi alle hellere vil spille fodbold, håndbold, floorball, petanque,
badminton og dyrke gymnastik.
Stillinge IF har 5 afdelinger, men som nævnt tilbyder vi også floorball i Stillingehallen.
Floorball er en ny idrætsgren i Stillinge IF. Stor ros og tak til Martin (som også er med i
bestyrelsen), som startede det op for ca. halvandet år siden, og som pt står for planlægningen af
aktiviteten. Pt. er der ca. 10 spillere, men der er bestemt potentiale i sportsgrenen til at få stablet
en større afdeling på benene. Personligt har jeg selv prøvet at spille nogle få gange (med et par
forstrækninger i baglåret til følge), og spillet er rigtigt sjovt og man får hurtigt sved på panden. Så
prøv det!
Derudover har vi også Pia og Birgit med i bestyrelsen, som begge blev valgt ind i 2020. Hver
især har bidraget med referater og input på møderne, rigtig mange tak for det.
Vi har i 2020 haft 405 betalende medlemmer, heraf 186 tilskudsberettigede medlemmer under
18 år. Vi har også i 2020 fået et flot regnskabsresultat, hvilket vil blive præsenteret senere på
denne generalforsamling.
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Vi har en igangværende sag kørende med Slagelse Kommune om lysanlæg på Støvlebækvej.
Anlægget er tidligere blevet nedlagt på grund af en sikkerhedsrapport, og pt. ligger bolden hos
fritidsafdelingen, som skal have taget sagen op på politiker-niveau, da der ikke er penge i
fritidsafdelingen/entreprenørservice til etablering af nye anlæg.
Entreprenørservice vil gerne samle SIF’s aktiviteter på skolens baner, og der har i årets løb
været afholdt møde også med Stillinge Skoles leder. Stillinge IF ønsker ikke at blive begrænset i
forhold til antal af fodbold- og petanque-baner og klubhus, ligesom skolen heller ikke ønsker at
blive begrænset i forhold til en eventuel udvidelse. Vi arbejder derfor for at bibeholde anlægget
på Støvlebækvej med lysanlæg som tidligere.
En afklaring er ikke lige om hjørnet, men vi bliver ved med at arbejde på sagen. Vi er klar over at
der er kommunalvalg i år, så afhængigt af fritidsafdelingens næste udmelding kan vores næste
træk måske være at få kontaktet relevante politikere, som ønsker at blive valgt ind i byrådet.
Vi har på denne generalforsamling valgt ikke at uddele de traditionelle leder- og fighterpokaler,
da det som nævnt har været en meget usædvanlig sæson. Personligt er jeg enig i beslutningen
om ikke at uddele pokalerne, som efter min mening i et år som dette retfærdigvis burde uddeles
til afdelingsformændene. Alle har ydet en ekstraordinær indsats, hvor opgaverne ikke har
handlet om det sportslige, men derimod administrative opgaver og overholdelse af retningslinjer
i forbindelse med nedlukning. Bestemt ikke opgaver, som man forventer som afdelingsformand.
2021 er desværre begyndt som 2020 sluttede med fortsat nedlukning af idrætten, men
forhåbentlig vil vi i løbet af foråret kunne tilbyde et mere normaliseret foreningsliv i Stillinge IF,
hvor vi alle kan få god motion og sved på panden og socialt samvær tilbage.
Håndbold afdeling – Anne Friberg Jensen:
Dette års beretning, kommer som alt andet, til at stå i Coronaens tegn. Ligesom for alle andre
idrætsgrene og kulturinstanser bød 2020 også for håndbolden på rigtig mange begrænsninger.
I foråret 2020 lukkede landet ned, fra den ene dag til den anden og alle håndboldkampe og
træning var herefter afbrudt. Det betød, at alle turneringer blev fastfrosset i se stillinger der nu
var og senere lukkede sæsonen 2019/2020 for alle os, der ikke dyrker elite håndbold.
Vi havde på det tidspunkt 5 turneringsspillende hold. Dame serie 2 endte midt i rækken og blev i
serie 2, herreserie 2, lå til oprykning og da turneringen blev seponeret, endte de med en
oprykning til serie 1.
Alle håndboldafdelingens normale forårs og sommeraktiviteter var naturligvis også aflyst og
derfor er der ikke så meget at berette om på den bane. Vi skulle have været til et stort
Påskestævne i Århus med ungdomsholdene og seniorerne plejer at tage til Agersø
håndboldstævne i juli, men alt det må vente til Coronaen igen er under kontrol.
Efter sommer startede vi glade, forventningsfulde og lidt nervøse (mht. Corona) op i hallen igen.
Vores forbund var meget optimistiske og mente, at man med få ændringer sagtens kunne få
håndbolden til at spille sammen med Coronaen. Vi, i Stillinge håndbold, var lidt mere tvivlende.
Var det nu en god idé, håndbold er jo massiv kropskontakt, med mange fremmede, over kort tid.
Vi forholdt os som vi synes var ordentligt, og lukkede hellere træningerne og kampene af lidt for
hurtigt, end for sent. Vi startede turnering op for både børn og seniorer, men måtte hurtigt
kapitulerer endnu engang. Først på seniorsiden, da det kun var ungdomsidræt, der blev forsøgt
holdt i live længst muligt og siden først i december, har der ikke været håndbold i Stillinge
hallen.
I skrivende stund venter vi stadig svar på forbundet på, hvordan denne sæson skal afsluttes. Til
forskel fra sidste sæson, har mange hold ikke afviklet ret meget af deres turnering og det er
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spørgsmålet, om det kan nås nu. Vi må vente og se, hvad de melder ud og så selv kigge på,
hvad vi finder ansvarligt.
En særlig tak skal lyde, til forældrene til alle ungdomsspillerene. Undervejs i afviklingen af
ungdomstræning og kampe, blev alle trænere mødt med meget forståelse og opbakning til vores
linje. Alle var hjælpsomme til at få tingene til at glide. Der var altid hjælp at hente til afspritning
og div. arbejdsopgaver, som er fulgt i halen af Corona. Det har ikke altid været lige sjovt… men
det gik og alle var med på rationalerne – 1000 tak for det.
Fra mig personligt, skal lyde en kæmpe stor TAK til alle ungdomstrænere, hvis ikke det var for
jer, så var der ikke ungdomshåndbold i Stillinge, slet ikke her under Coronakrisen. Også stor tak
til Jacob Raft, som ud over dommertjansen, påtog sig ansvaret for coronareglementet, det var
en stor hjælp, da der faktisk er fuldt mange ekstra opgaver med for os frivillige.
Hermed et ønske om, at Coronaen tager sit gode tøj og forsvinder, så vi igen kan komme til at
mødes til håndbold og alt det andet vi også godt kan lide.
Fodbold afdeling – Janni Albertsen:
2020 er et år med masser af nye udfordringer for Stillinge IF fodbold afd. Vi har 3 nyoprettede
hold:
1. Motionsfodbold for damer
2. Fodboldleg
3. U4/5
2020 blev også et år med utrolig meget ekstra arbejde som formand.
Corvid 19 så sit lys, der kom en masse restriktioner, virtuelle møder vedr. regler og retningslinjer
m.m. Men trods corvid19, har vi alligevel kunnet lykkedes med mange af vores visioner.
Det er lykkedes med:
- 3 Nye hold: Motionsfodbold for damer, fodboldleg og U4/5 blev oprettet.
- Trænerne har været på kursus og har fået gode materialer i rygsækken til fremtidig
træning.
- Økonomien er ok og der skulle gerne være et lille overskud.
- Sponseraftale med OK, i samarbejde med Dagli brugsen i Stillinge.
Det er ikke lykkedes med:
- At finde nye trænere til holdene.
- Nye kampsæt til alle hold.
Nye muligheder i fodbold:
Der er børn til at oprette nyt fodboldlegehold og U4/5 hold hvert år, hvis blot trænerne findes.
Ligeledes er der mulighed for oprettelse af et motionsherrehold, hvis en træner/ansvarlig findes.
DGI vil gerne hjælpe med oprettelse af holdet og give den fornødne guidning til opstart.
Formanden er på valg:
Efter 6 gode år i Stillinge IF fodbold afdeling, takker jeg nu af og håber at I kan finde en ny
formand til fodbold.
Da jeg startede var der ikke børnefodboldhold i Stillinge if – og jeg startede med 4 små drenge
på 7 år hvor den ene var min egen.
Jeg har haft mange børn i hænderne igennem min tid og mit mantra har altid været: det skal
være sjovt at gå til fodbold også selvom vi tabte – for det gjorde vi meget 
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Vi satte os altid et mål inden kampen – vi skal score 1 mål eller vi skal spille sammen i
trekantspil.
Det lykkedes stort set hver gang, at nå målet. Vores hold var altid positive fordi vi nåede målet –
det fede var jo så de 5 kampe vi vandt. Det var guld.
Jeg har syntes det har været sjovt og lærerigt at være en del af foreningslivet.
Jeg stopper ligeledes som frivillig træner i foreningen – dvs. der mangler træner til fodboldleg,
U4/5, U6/7, samt motions fodbold for damer.
Grunden til at jeg stopper er for at passe på mig selv – jeg har altid været frivillig på en eller
anden måde, 4H leder, spejderleder og fodboldtræner - Jeg har altid gjort noget godt for andre.
Nu skal jeg gøre noget der er godt for mig selv – finde noget jeg kan fordybe mig selv i, uden jeg
skal stå som den ansvarlige for det hele ”jo kun for mig”.
Tak for jer og en masse skønne timer.
Gymnastik afdelingen – Maria Sværke:
Det har været et meget stille år for gymnastikafdelingen i Stillinge IF. Corona-nedlukningerne
har betydet, at vi har måtte holde pause for størstedelen af vores aktiviteter i både forårs - og
efterårssæsonen 2020. Heldigvis har vi mødt stor forståelse og opbakning fra vores mange
medlemmer, og trods den meget begrænsede træning har vi stort set haft samme medlemstal
som i tidligere sæsoner. Det er vi selvfølgelig både glade og taknemmelige for!
Det startede ellers godt ud med træningen i starten af året, hvor vores 3 børnehold, 2
trampolinhold, MotionMix, yoga og Jumping Fit kunne byde medlemmerne velkommen. Det
varede dog kort, da nedlukningen i marts ikke alene betød indstilling af al træning, men også
aflysning af den årlige gymnastikopvisning - kun få uger før afholdelse. Ekstra ærgerligt var det
for vores Seniordans og Sjov Motion på plejehjemmet, der slet ikke fik startet op inden
nedlukningen. Det blev alt i alt en lidt trist afslutning på sæsonen 2019/2020.
I september var Danmark og Stillingehallen igen åbnet op, og vi kunne sige velkommen til nye
trænere og både gamle og nye gymnaster. Det blev på andre præmisser; med megen
afspritning, ingen forældre i hallen, og tilpasning af træningen efter diverse Coronaretningslinjer. En opgave, som både trænere og gymnaster gik til med stort gåpåmod, og det var
tydeligt, at alle ønskede at kunne træne gymnastik så længe og så normalt som muligt. Men i
december kom endnu en nedlukning, og igen måtte vi afbryde sæsonen – end ikke holdenes
traditionelle juleafslutninger nåede vi!
I skrivende stund, februar 2021, er al træning stadig indstillet, og med kun én måned til den
planlagte gymnastikopvisning er der desværre ikke udsigt til en velkendt afslutning på dette års
gymnastiksæson. I stedet må vi krydse fingre for, at vi til september 2021 kan starte en ny og
Corona-fri gymnastiksæson til glæde for både store og små!
En stor tak skal lyde til alle, der har bakket op om vores foreningen i disse triste Corona-tider.
Uden jer ville vi ikke have en gymnastiksæson at starte op igen 
Badminton afdeling – Arne Olsen:
Badminton har i en del år været uden afdelingsformand, men jeg vil her gøre en kort status for
afdelingen:
Der har i 2020 været 79 betalende medlemmer, hvoraf 12 er under 18 år.
Badminton i Stillinge IF består af motion uden træner i Stillingehallen samt ungdomstræning ved
René Thorsted.
Side 4

Stillinge Idrætsforening
Der blev til efterårssæsonen omfordelt på banetiderne i Stillingehallen, så badminton blev spredt
ud på mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Umiddelbart uden de store problemer, og det virker
som om at medlemmerne har været tilfredse med tiderne. Et ønske fra badminton kan være, at
vi bibeholder denne timefordeling også i næste sæson.
Badmintonspillerne har som alle afdelinger været meget hårdt ramt af nedlukninger, og
sæsonen har derfor været præget af flere udmeldinger om op- og nedlukninger, opdeling af
baner så krav om forsamlingsforbud kunne overholdes osv.
Vi takker alle badmintonmedlemmer for forståelse for den usædvanlige situation. Forhåbentlig
kan vi igen tilbyde badminton med normale forhold til efteråret.
Petanque afdeling – Arne Olsen:
På trods af corona er året 2020 forløbet nogenlunde normalt. Normalt spilles der petanque 2
gange om ugen, men pga. restriktioner vedr. forsamlingsantallet delte vi os op og havde 4
petanque dage om ugen. Vi brugte ikke klubhuset, men heldigvis var vejret med os så vi kunne
nyde kaffen udendørs.
Vi har i sommeren 2020 afholdt et stævne med Drøsselbjerg Petanque klub og vi har også
afviklet vores klubmesterskab. Vi har også været til stævne i Drøsselbjerg.
Siden starten af december har vi været lukket ned. Jeg ved at mange sidder alene og savner
spillet og hyggen. Jeg håber og tror at vi snart får lov til at starte op igen.
Alle beretningerne blev godkendt.
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Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
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Bemærkninger/kommentarer til regnskabet:
 Grundet Corona har der været et fald i medlemsantallet, hvilket afspejles i kontingent
indbetalingen
 Udstyrsposten omfatter bl.a. indkøb af ny stor trampolin, hvor er ligeledes er modtaget et
tilskud til
 Foreningen betaler ikke husleje til klubhuset på Støvlebækvej, så omkostningerne til
klubhuset omfatter rengøring, maling/renovering af klubhuset m.v.
 Stillinge Idrætsforening har ikke ansøgt forskellige tilskudsordninger i forbindelse med
Corona
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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Indkomne forslag
Ingen modtaget.
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Valg af bestyrelsen
 Næstformand: Pia Svendsen genvalgt
 Kasserer: Maria Sværke genvalgt
 Gymnastik: Maria Sværke genvalgt
 Fodbold: Lars Poulsen valgt
 Badminton: Ledig – vakant
 Suppleant: Ledig – vakant
 Ekstra bestyrelsesmedlem: Birgit Kornum genvalgt
 Ekstra bestyrelsesmedlem: Martin Banke Jensen genvalgt
 Revisor: Lars Bøcher – genvalgt
 Revisor suppleant: Ledig – vakant
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Eventuelt
Anne
På egne og idrætsforeningens vegne, takkede Anne, Janni for hendes store arbejde i foreningen
samt ønskede held og lykke i fremtiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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