Stillinge Idrætsforening
Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. februar 2022
afholdt i HUSET
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. februar 2021 og på foreningens hjemmesiden sidsen december 2021.
Der var 16 stemmeberettigede medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.
Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen.

Pkt. 2

Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
Fælles – Arne Olsen:
På trods af delvise nedlukninger i løbet af året, så blev 2021 både medlemsmæssigt og
økonomisk igen et godt år for Stillinge IF.
I 2021 valgte vi at nedsætte kontingentet for alle medlemmer for at kompensere for
nedlukningerne og samtidig forsøge at fastholde alle medlemmer. Nedsættelsen har betydet
færre kontingentindtægter, men også færre tilskudskroner fra Slagelse Kommune, da tilskuddet
følger kontingentet op til 450 kr.
Om det har været pga. nedsættelsen af kontingent vides ikke, men vores samlede medlemsantal
incl. ledere landede i 2021 på 459, hvor det i 2020 var 431 medlemmer - altså en stigning på 28
medlemmer.
Økonomisk har vi haft et fint år med overskud på trods af nævnte nedsatte kontingentin dtægter,
men samtidig har vi tilsvarende haft færre udgifter, ikke mindst trænerudgifter, så derfor har vi
fået et fint resultat. Præsentation af regnskabet følger senere.
På seneste generalforsamling fik vi for første gang i flere år indvalgt en fuldtallig bestyrelse, da vi
også fik badmintonformandsposten besat. Bestyrelsen består derfor i dag af 9 medlemmer, og
jeg synes at vi har en velfungerende og engageret bestyrelse, hvor hver især bidrager positivt til
foreningen. Så en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer/udvalgsformænd og udvalgsforkvinder
for indsatsen i 2021.
Vi har i snart en del år kæmpet en kamp for at få nyt lysanlæg på enten vores anlæg på
Støvlebækvej eller på en af banerne ved Stillinge Skole, da det gamle blev revet ned af Slagelse
Kommune af sikkerhedsmæssige årsager. I marts måned blev vi enige med Fritidsafdelingen om
at der skal etableres et lysanlæg på 11-mandsbanen ved siden af Stillingehallen, og håbet var at
det kunne etableres i år, men så vidt vi er orienteret blev det ikke en del af budgettet for 2022.
Siden marts er der valgt ny borgmester og der er kommet stor fokus på anlægsudgifter, og
derudover er der også kommet ny leder af fritidsafdelingen, så vi ved faktisk ikke hvordan sagen
ligger lige nu - det vil vi følge op på.
I bestyrelsen arbejder vi på at gøre det nemt og overskueligt for fremtidige nye medlemmer i
bestyrelsen, og derfor er vi gået igang med en fornyelse af forretningsordenen og årshjul. Da vi
for et par år siden udvidede bestyrelsen med 2 ekstra medlemmer var det netop for at få flere
kræfter til den slags opgaver, og på et tidspunkt vil vi også kigge på at få tidssvaret klubbens
vedtægter.
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I 2021 har vi haft et samarbejde med OK Benzin, hvor Stillinge IF får et beløb pr. liter tanket
benzin og indkøb af OK-el, hvis indbetalingen foregår via et OK-betalingskort, OK-app eller en
konto, som er tilknyttet Stillinge IF. Vi opfordrer alle (medlemmer eller ej) til at at handle mos OK
og støtte SIF. Udover beløbet fra OK, så fordobler Dagli’Brugsen beløbet, så i år har vi fået
14.885 kr. Et meget flot beløb, som vi takker både Dagli’Brugsen og OK mange gange for.
Jeg synes at vi i 2021, ligesom i de forrige år, har haft et virkeligt godt samarbejde med både
Stillinge Skole og Stillingehallen. Vi har en god kommunikation med begge, og hvis vi skal
foretage fælles inventarindkøb, så er både skole og hal meget imødekommende. Hvis inventaret
også bruges af Stillinge Skole, som de netop indkøbte badmintonnet, så betaler de som regel
halvdelen af udgiften, og hallen har også været meget imødekommende med støtte og deling af
udgifter, opsætning af bænke og reoler og reparation af stolper til badmintonnet. Vi har med
hallen et samarbejde om indtægter for cafeteriet, og vi har heller ingen problemer med at få
åbnet hallen i ferier. Så fra klubbens side skal lyde en stor tak for samarbejdet til begge.
Til sidst endnu en tak, som går til petanque for løbende at vedligeholde klubhuset og holde det
rent og pænt, det sætter vi stor pris på.
Gymnastik afdeling – Maria Sværke:
Det har været en glædelig sæson for gymnastikafdelingen i år – glædelig fordi vi har kunne
træne hele sæsonen uden nedlukninger og med kun få aflysninger grundet Corona – og endnu
mere glædelig, fordi vi nu med al sandsynlighed kan afholde gymnastikopvisning d. 3. april, efter
2 års aflysninger. Vi glæder os til at se alle gymnasterne og deres familier samlet igen, og vi er
allerede i dialog med Vestermose Gymnastikforening med tre gæsteoptrædener.
De sidste to års nedlukninger og ustabile træning har dog påvirket vores lille gymnastikafdeli ng,
og vi har i indeværende sæson måtte begynde arbejdet frem mod samme niveau og omfang
som tidligere. Det har betydet trænerskift på vores to mindste børnehold, og på trampolinholdene
kan vi konstatere, at mange springer formentlig har fundet andre fritidsaktiviteter under
nedlukningen. Tilsvarende ærgerligt har Corona´en betydet, at vores Seniordans ikke længere
kan oprettes – og sammenholdt med en midlertidig pause hos Jumping Fitness - har gymnastikafdelingen alt i alt været mere stille og fåtallig end tidligere. Men trods dette kan vi stadig glæde
os over stor tilslutning på vores tre børnehold og voksenmotionsholdet – af både gamle og nye
gymnaster – samt nogle efterhånden gamle trænerkendinge på både springholdet, trampolin,
motionMix og yoga.
Vi vil som altid sige tak til vores mange gymnaster og lokalområdet for den fortsatte opbakning til
gymnastikafdelingen, og vi glæder os til at se mange både til årets opvisning og til næste
sæsonstart i september 2022.
Fodbold afdeling – Lars Poulsen:
Jeg blev valgt til formand ved generalforsamlingen i 2021. Det hele var nyt for mig, men nu er
der gået et års tid, og jeg føler at jeg er kommet mere ind i sagerne. Det har dog krævet en del
arbejde. Nu kommer det forhåbentligt til at køre mere smidigt fremover.
Det første vi gjorde var, at få gang i initiativer, der kunne medføre flere medlemmer. Det blev
derfor til:
• Et Trillle Trolle – hold for U5-U6, der kørte i udendørssæsonen, men da vi skulle indenfor
og ellers havde forberedt et samarbejde med håndbold, svigtede trænertjansen og vi
måtte kaste håndklædet i ringen med det projekt. Måske det starter op igen til
udendørssæsonen – det ved vi ikke endnu.
•

Der er startet et hold op for U6-U8, hvortil vi har to unge trænere. Der er ca. 12 spillere og
Side 2

Stillinge Idrætsforening
de har været tilmeldt turnering i indendørssæson og stævner i udendørssæsonen.
•

U9-U12 er et hold der allerede eksisterede. da jeg overtog formandsposten. Vi har dog
suppleret med to ekstra trænere, så vi har haft mulighed for at dele holdet op i et U9-U10
og et U11-U12. I efteråret var vi på Brøndby Stadium med holdet og se en
superligakamp.

•

Opstart af fodboldfitness og herrefodbold, der gav alene ca. 50 nye medlemmer. Der blev
fundet 3 nøglebærer til hvert hold, der gør det flexibelt. Herreholdet træner også
indendørs, mens kvinderne indtil videre kun træner i udendørssæsonen. Vi afsluttede i
øvrigt udendørssæsonen med en kamp mellem de to hold, efterfuldt af ristede pølser og
brød sponsoreret af Dagli Brugsen i Stillinge. Tak for sponsoratet.

Alle nye trænere har fået nyt trænertøj. Vi har lavet velkomstfoldere til spillerne og deres
forældre. Vi har indkøbt udstyr og nye indendørsbolde. Vi har fået nye mål på Støvlebækvej.
En rigtig stor tak skal lyde til trænerne, der har brugt meget energi på at få startet holdene op. Vi
gav dem en julegave oveni trænertøjet, og jeg håber at de vil blive. Vi vil gå langt for at fastholde
dem.
Udover Dagli Brugsen i Stillinge har Rema 1000 også sponsoreret løbende forplejning til alle og
gaver til de frivillige dommere og trænere. Vi har fået nye vandflasker til alle ungdomsspillere ved
et sponsorat fra Sydbank. Og så har Scanmetals givet 5.000 kr. til U9-U12 holdet, der er sat ind
på en opsparing, da de er øremærket en fodboldtur, når opsparingen er vokset lidt mere.
Corona har naturlig forårsaget flere aflyste træninger/kampe i indendørssæsonen i 21/22, og
derudover blev næsten hele indendørs 20/21 aflyst. Den har også sat begrænsninger på
tilskuere til udendørsturneringerne, men der er desværre ikke ofte dukket så mange tilskuere op,
at vi kom i karambolage med tilskuerloftet. Selvom der bliver skrevet ud på Facebook, at de
lokale meget gerne må dukke op og heppe på vores hold, når de spiller kamp.
Vedrørende vores faciliteter, så kan jeg kort fortælle, at lysbaneanlægget på Støvlebækvej jo nok
skal nedlægges, men hvad der sker – om der kommer nyt lysanlæg ved skolen – det er endnu
uvist. Slagelse Kommune har tidligere meldt ud, at de ikke nedtager anlægget på Støvlebækvej
før vi har fået sat nyt anlæg op ved skolen, men de vil ikke vedligeholde anlægget. Vi bruger det
stadig når fodboldfitness og herrefodbold træner om aften på Støvlebækvej om efteråret. 11mandsbanen ved skolen blev fræset op i januar 2022 af nogle, der har kørt ræs med bil. Jeg
håber at Slagelse Kommune kan lave banen klar til vi skal udendørs omkring påske.
Men alt i alt et rigtig godt år, med masser af arbejde, mange nye engagerede trænere og stor
medlemsfremgang. Vi vil arbejde for endnu et godt år med mange gode fodboldoplevelser for
både børn og voksne.
Petanque afdeling – Leif Henriksen:
Trods corona fortsætter afdelingen med samme medlemsantal.
Afdelingen har deltaget i stævne hos Drøsselbjerg, afholdt klubmesterskab, været på udenbys
besøg samt afholdt julestævne med efterfølgende hyggelig afslutning i Kelstrup forsamlingshus.
I indeværende år er klubhuset sat i stand både inde og ude med god hjælp fra medlemmerne.
Badminton afdeling – Laura Kjørup:
Badmintonafdelingen er i sæson 21/22 vokset fra 44 til 56 (betalende) seniorspillere.
Ungdomsafdelingen er lukket ned, da træneren ikke havde mulighed for at fortsætte – det skal
dog siges, at der sidste år kun var to registrerede ungdomsspillere og nogle enkelte blinde
passagerer. Derfor har der ikke været stor opbakning til ungdomstræningen.
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I seniorafdelingen er der i år kommet fem nye hold til. Af de tidligere hold har et fundet et andet
sted at spille (på grund af ændring i tiderne), og et hold er stoppet. Desværre måtte vi igen i år
ændre på spilletiderne for badminton, da der skulle gøres plads til flere ungdomsspillere i andre
afdelinger. Det betyder, at der er blevet færre tidlige tider til badminton. Stort set alle baner er
fyldt ud i tidsrummene mellem kl. 16-21. Enkelte spiller også fra kl. 21-22, men det er sværere at
fylde disse tider ud, ligesom tiden fra kl. 17-18 fredag heller ikke er besat. Ligesom for de andre
afdelinger er kontingentet for sæsonen blevet reduceret for badmintonspillerne til 300 kr.
Badmintonafdelingen er vendt stærkt tilbage efter flere corona-nedlukninger. Selvom sidste
sæson sluttede under nedlukningen lykkedes det at arrangere at seniorspillerne fik mulighed for
at spille frem til sommerferien. Det benyttede flere hold sig af.
I år er der indkøbt nye net i samarbejde med skolen, hvilket var et stort ønske for spillerne, da vi
faktisk ikke havde funktionsdygtige net til alle baner. Derover er stængerne blevet forbedret med
nye gummidutter, så nettene bedre kan spændes op.
Håndbold afdeling – Anne Friberg Jensen:
Hermed nåede vi 2/3-del af sæsonen der hedder 2021/2022. Og selvom jeg ikke synes det er ret
længe siden, at jeg skrev sidste års beretning, så er der alligevel sket meget det seneste år.
2021 bød jo, som bekendt, også på en del corona og selvom vi ikke skal snakke en hel masse
om det, så betød det, at vi heller ikke i 2021 kunne komme på en stor samlet håndboldtur i
Påsken med ungdomsafdelingen, så det har vi endnu til gode og i år skal det være… for første
gang, siden vi startede ungdoms håndbold op i Stillinge igen i sæsonen 2017/2018, skal alle
ungdomshold afsted på en 4dages tur fra skærtorsdag til Påske søndag. En tur vi glæder os
rigtig meget til. Alle tilmeldinger er ikke i hus endnu, men vi skal 4-5 hold afsted og vi glæder
os…
I denne sæson har vi 7 turneringsspillende hold og derudover vores Trille/Trolle hold, som ikke
spiller kampe, men som træner ihærdigt, sammen med mor, far, bedsteforældre eller hvem de
nu har med. U9, U11, U13 og U15 træner to gange om ugen, vi er lidt udfordret af, at mange af
de klubber vi spiller kampe mod, træner en del mere end os, men vi tror på, at gode og dygtige
håndboldspillere er skabt af andet end mange træningstimer. Så vi prioriterer godt sammenhold,
gode oplevelser og en masse bold, i alle træningssessionerne. Seniorerne træner hver torsdag
og så spiller alle kampe derudover.
En anden ny ting vi har opstartet i indeværende sæson, er et samarbejde med Slagelse HK’s
ungdomsafdeling omkring rekrutteringen af nye dommere. Håndboldsporten er generelt ramt af
dommermangel og de næste år bliver den mangel mere betydelig, i det rigtig mange af de ældre
dommere går på pension. En af årsagerne til dommermanglen skal findes i den kultur der ligger i
håndboldsporten. Her har det i mange år, ja måske altid, været okay at tale grimt til og om den
person, som er helt uundværlig for kampafviklingen.
Slagelse og Stillinge vil sammen sætte fokus på, at få den gode tone og den anerkendende og
konstruktive dialog, til at fylde mere for vores unge mennesker og det tror vi, vi kan gøre ved at
uddanne vores unge mennesker, som dommere og lade dem prøve kræfter med
dommergerningen i et trygt miljø, hvor vi som klubber, har forpligtet os til at hjælpe med at holde
den gode tone i hallen.
Det første dommerkursus holdt vi i november. Det er siden gået over stok og sten, ikke nok med,
at begge klubber nu har mange, der gerne vil dømme, der er også kommet den snak omkring
tonen i hallerne, som vi havde håbet på. Derudover, så har vores initiativ (som startede som
strøtanker i mit hoved, mens jeg ordnede have i august ☺) nu tiltrukket sig så meget
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opmærksomhed, at vi har flere henvendelser fra klubber og håndboldkredse rundt omkring i hele
håndbold Danmark.
Vi glæder os til, at vi i kommende sæson skal bygge videre på dommerprojektet og vores gode
relation med Slagelse. Hvad samarbejdet angår, så skal vi allerede til sommer gøre mere af den
slags. Vi arrangerer nemlig sammen med Slagelse HK, en håndboldskole for U9/U11
Fra håndboldafdelingen skal lyde en stor tak til bestyrelsen i Stillinge IF og alle afdelingerne, som
sammen arbejder ihærdigt for, at der kan være et levende og tidssvarende idrætstilbud til alle i
og omkring Stillinge. Vi oplever stor velvillighed til at få løst små og store udfordringer i
hverdagen og selvom alle arbejder frivilligt, er der masser af hjælpsomhed og det er generelt et
konstruktivt miljø, som det er sjovt, at være en del af.
Også kæmpe tak til alle trænerne og øvrige frivillige, som cafeteriafolk, dommere,
dommerbordspassere, forældre som giver en hånd med ved udekampe, når de faste trænere har
for mange kampe på en dag. Tak til sponsorer, der gennem året har støttet med forskellige ting
og beløb. Tak til den gruppe af mennesker, som lige nu arbejder for at stable et stort show på
benene til vores sidste kampdag hjemme i Stillinge hallen og sidst men på ingen måde mindst…
Tak til alle vores dygtige håndboldspillere, store som små, unge som gamle – uden jer, ingen
håndboldklub ☺
Floorball – Arne Olsen:
På vegne af Martin Banke Jensen, berettede Arne, at der 7-8 spillere tilknyttet Floorball. De
spiller hver lørdag i hallen.
Alle beretningerne blev godkendt.
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Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Bemærkninger/kommentarer til regnskabet:
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•
•
•

Årets resultat udgør ca. 65.000 kr. trods corona og nedsættelse af kontingentet
Regnskabet udarbejdes af DGI
Regnskabet er underskrevet af begge revisorer

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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Indkomne forslag
Ingen modtaget.
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Valg af bestyrelsen
• Fællesformand: Arne Olsen genvalgt
• Håndbold: Anne Friberg Jensen genvalgt
• Petanque: Leif Henriksen genvalgt
• Revisor: Leon Johansen genvalgt
• Ekstra bestyrelsesmedlem: Birgit Kornum genvalgt
• Ekstra bestyrelsesmedlem: Martin Banke Jensen genvalgt
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Årets leder og årets fairpaly
Overrækkelse af årets leder og fairplay pokaler
• Årets leder: Gik til Marianne Andersen (Håndbold)
• Årets fairplay: Gik til Petanque
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Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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