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Referat af ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023 

afholdt i Stillinge hallens cafeteria 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent 
Anders Sværke 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 2023, på foreningens hjemmesiden siden december 2022 samt med 
opslag i hallen.  
 
Der var 11 stemmeberettigede medlemmer fremmødt til generalforsamlingen. 
 
Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen. 
 

Pkt. 2 Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år 
Fælles – Arne Olsen: 
Foreningslivet er i disse år stærkt udfordret på medlemstallet, dette er dog ikke tilfældet for 
Stillinge IF. Vi har i år haft en meget lille medlemstilgang på ca. 15, så vi i år er oppe på 475 
betalende medlemmer. Der kan være lidt sæsonkorrigeringer, da flere idrætsgrene går hen over 
årsskiftet, så reelt betyder det et meget stabilt medlemstal. Det er meget flot, og bestyrelsen er 
glade for at der støttes op om vores forening. 
 
I klubhuset på Støvlebækvej havde vi problemer med lækage på naturgasfyret, og derfor 
besluttede bestyrelsen af installere en varmepumpe i stedet, og opsige naturgassen. Så vidt jeg 
er orienteret, så fungerer den udmærket og kan holde huset opvarmet. Jeg har ikke helt overblik 
over strømforbruget, men det må vi kigge på senere. I forhold til energikrisen rundt om os, så 
mener vi at det har været en rigtig beslutning at gå over til elvarme. 
 
Fortsættelse af en tilsyneladende endeløs historie: Det er efterhånden en del år siden (primo 
2018) at de fleste af lysmasterne på Støvlebækvej blev fjernet af kommunen af sikkerheds-
mæssige årsager. Vi troede for et par år siden at sagen var afgjort og at vi ville få et nyt lys-
anlæg, men på grund af Slagelse Kommunes dårlige økonomi, så er sagen nu igen skudt til 
hjørne. Vi ved faktisk ikke hvordan vi nu står, men det burde være sikkert at vi fortsætter med at 
få lov til at bruge anlægget som nu til petanque og fodbold.  
 
Bestyrelsen (især Pia og Birgit) har arbejdet en del med forretningsorden og årshjul. Dette for at 
gøre bestyrelsesarbejdet mere gennemsigtig og overskueligt, ikke mindst for nye afdelings-
forpersoner og -ledere, som bliver valgt ind. Der arbejde stadig på det, og vi har planer om at få 
moderniseret foreningens vedtægter også. 
 
Tak til Birgit og Pia for deres arbejde, og der skal også lyde en stor ros til resten af bestyrelsen, 
som jeg synes arbejder rigtigt godt, ikke mindst med flere nye ideer. Jeg synes at vi er en 
forening som løbende kommer med nye tiltag, og jeg synes at det er en rigtig god bestyrelse 
med mange forskellige kompetencer, som supplerer hinanden godt. 
 
Økonomisk har vi haft et lille underskud, men samlet set er vi godt polstret, da vi har en formue 
omkring de 500.000 kr. Så vi er en sund idrætsforening. Mere om regnskabet senere på 
generalforsamlingen. 
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Vi havde i årets løb etableret et samarbejde med Sportigan i Slagelse om en webbutik, hvor 
medlemmer kan købe sportstøj med vores logo på. Når jeg siger vi, så mener jeg Anne, da hun 
har gjort en kæmpe indsats i den forbindelse. Uheldigvis er Sportigans afdeling nu lukket, men 
måske vi allerede har fundet afløseren. Så vi arbejder videre på det, og arbejdet har ikke været 
forgæves. 
 
Endelig vil jeg sige tak for det altid gode samarbejde med Stillingehallen, ikke mindst i 
forbindelse med cafeteriet, hvor vi deles om udgifter og indtægter for at holde det åbent så 
meget som muligt ved kampe og arrangementer. Jeg synes at Stillingehallen er meget 
imødekommende overfor vores ønsker, ligesom vi også prøver at være en god 
samarbejdspartner. Der skal også lyde en tak til Stillinge Skole og Slagelse Kommune, som jeg 
synes at vi har et meget fint forhold til. 
 

 Fodbold afdeling – Lars Poulsen:  
Har haft glæden af formandskabet i 2 år nu. Har været igennem rigtigt mange trænere. Status er 
nu: 

• Trille Trolle-holdet er nedlagt i fodboldregi, da trænere ikke har kunnet findes. 

• U6-U8, hvortil vi har to trænere.  

• U9, hvortil vi fra foråret 2023 har to trænere. 

• U10-U13, hvor vi har tre trænere, men én træner rykker til foråret 2023 til U9. 

• Fodboldfitness for kvinder, hvor vi har tre nøglebærere. 

• Herre motionsfodbold, hvor vi har tre nøglebærere. 

Alle hold træner indendørs i vinterhalvåret og udendørs i sommerhalvåret. Tak til alle trænerne 
for det gode arbejde. 
 
Vi har fået nye spillersæt til ALLE børnehold, sponsoreret af HJ HUSE A/S – stor tak. 
Vi har fået holdtasker sponsoreret af Jongshøj maskiner – stor tak. 
Vi har fået nye fodboldmål af Trelleborg Fonden – stor tak. 
Vi har fået nye fodbolde og boldnet til alle hold samt træneruddannelser til alle trænerne fra LAG 
midlerne – stor tak. 
Rema 1000 har igen sponsoreret løbende forplejning til alle og gaver til de frivillige dommere og 
trænere. 
 
En enkelt træner – Noah Jensen – der træner U10-U13 har været gennem ”Fremtidens Træner” 
forløb hos DBU, hvor han bestod C1 og C2 træneruddannelserne og besøgte herre- og 
kvindelandsholdet. Det er et forløb som trænertalenter i DK kan gennemføre. Vi er stolte af 
Noah hos Stillinge IF Fodbold. 
 
Vi er gået i gang med at blive en DBU-børneklub i 2023, så det glæder vi os til. Det betyder 
mere fokus på børneholdene. Mere om det løbende arbejde med dette på vores Facebook-
sider, men også næste års årsberetning. 
 

 Badminton afdeling – Laura Kjørup:  
Badmintonafdelingen har i denne sæson 53 motionsspillere. Ungdomsafdelingen er stadig 

lukket ned, men der er kommet enkelte yngre spillere til i motionsafdelingen. 

 

I motionsafdelingen er der i år kommet fem nye hold til. Det går lige op i forhold til sidste år, da 

der er fem hold fra sidste sæson, der har valgt at stoppe blandt andet på grund af ændring i 
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tiderne. Desværre måtte vi igen i år ændre på spilletiderne for badminton, hvilket især har været 

en udfordring for de hold, der spillede om mandagen. Sammenlagt betyder det også, at der er 

blevet færre tidlige tider til badminton.  

 

Alle badmintonbaner er booket bortset fra en enkelt fra kl. 21.00-22.00 om mandagen og to fra 

17.00-18.00 om fredagen. Badminton har efter sæsonstart lavet en aftale med håndbold, om at 

de kan bruge hallen fra kl. 21.00-22.00 om tirsdagen, da der ikke var nogle badmintonspillere, 

der ønskede at spille der. Om mandagen kl. 21.00-22.00 er der lavet en aftale med 

fodboldfitness om at dele hallen. 

 

Vi har i år haft fokus på, at sikre mindst 10-12 spillere i hallen pr. time, da det er et krav fra 

kommunen. Det kan godt være en udfordring, når der er flere badmintonhold med kun to spillere 

på. Dermed kan vi let blive færre end 10 i hallen, hvis der er hold, der ikke spiller. For at 

imødekomme denne problematik er der oprettet en Facebookgruppe, hvor spillerne kan skrive 

ud, hvis de ikke skal spille en pågældende dag. Dermed kan andre hold eller spillere uden fast 

bane byde ind på banen. 

 
Sidste år forlængede vi sæsonen med nogle måneder frem til juni. Det var der nogle enkelte 
hold, der takkede ja til, men ikke nok til, at vi gentager det i år. Dermed slutter 
badmintonsæsonen fredag d. 28. april. 
 

 Håndbold afdeling – Anne Friberg Jensen: 
Kære alle sammen – så er det igen blevet tid til, at jeg, som formand for håndboldafdelingen, 
fremlægger håndboldens årsberetning, for denne kæmpe forsamling af folk ☺  
 
De tørre tal lyder på, at vi i denne sæson er lige godt 70 ungdomsspillere fordelt på 7 hold og for 
lige at sætte det lidt i relief, så er der f.eks. kun 2 U15 drengehold i hele Slagelse kommune. Det 
ene er i Slagelse HK, som har udfordringer med, at stille et helt hold i årgangen, selvom de 
rekrutterer fra en del flere skoler, end vi gør. Det andet U15 hold, er her i Stillinge IF, hvor vi har 
10 spillere på holdet.  
 
Vi har to U13 hold, som spiller i hver deres turnering.  
 
Vi har i denne sæson haft en spillertilgang på ca. 25 spillere i flere forskellige årgange på 
ungdomssiden og vi har på samme tid, kun haft en, der har fundet på noget andet at bruge 
fritiden på, end håndbold.    
 
Vi har 6 turneringsspillende ungdomshold og et U7 hold, der spiller div. stævner.  
 
Vi har netop haft 20 børn og unge afsted på håndboldskole i vinterferien, arrangeret af Hashøj 
IF. Ingen anden klub havde så mange spillere afsted og tilbagemeldingerne fra skolen er, at 
Stillingespillerne i høj grad er medvirkende til, at skolen har så stor succes.  
 
På seniorsiden er vi ca. 15 kvinder on/off, der træner og spiller serie 2 turnering. I 2022 havde vi 
også et herrehold, men der har været svigtende tilslutning, så her efter jul er holdet trukket. Vi 
håber de kommer i gang igen til efteråret.  
 
Vi har et kæmpe fællesskab med frivillige, der hver uge gør deres bedste, for at sikre god sund 
fritidsaktivitet i form af håndbold. De engagerer sig i hverdagen i håndboldklubben og bruger 
deres fritid på vores fællesskab – TAK til jer.   
 
Vi er forgyldt med forældre, der støtter op om div. indsatser, som f.eks. salg af strømper, 
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uddeling af flyers, kørsel til kampe over det meste af Sjælland og Lolland/Falster, dommerbords-
tjanser og vask af trøjer og som til alle arrangementer i hallen, hjælper vores børne og ung-
domshold med at skabe god stemning og støtter op om fællesskabet i cafeteriaet i hallen. F.eks. 
så afholdt vi d. 2.4.22, et stort arrangement i forbindelse med vores sidste hjemmekampe. Alle 
hold spillede hjemme, hvor vi havde musik, speak, røg, salg af div. gode sager, uddeling af 
afdelingens vandrepokaler, fællesbilleder og bespisning af ca. 100 mennesker om aftenen. D. 
19.3.23 gentager vi så succesen fra sidste år.   
 
I Påsken 2022 var vi for første gang afsted til et stævne med overnatning, det var fantastisk. I 
kommende Påske skal vi så endnu engang til Aarhus & AGF Cup, sammen med ca. 1500 andre 
håndboldspillere fra ind og udland. Vi tager ca. 45 afsted fra Stillinge. Det er en kæmpe 
håndboldfest og vi glæder os meget til, endnu engang at vise Stillinges farver frem i det jyske. I 
den forbindelse, skal lyde en stor tak til vores sponsorer, som er en kæmpe hjælp når vi alle skal 
afsted på tur.  
 
Vi har netop fået opsat en Pixoff maskine i hallen. Denne maskine er til at rengøre bolde for 
harpiks og det skulle betyde mindre harpiks på halgulv i form af gamle klatter, der falder af 
boldene når vi spiller. Vi har søgt Slagelse Idræts og fritidspulje og været så heldige, at de har 
betalt 17.000 af de 25.000kr. en sådan maskine koster – TAK til Slagelse Kommune for 
bidraget.  
 
Fra håndboldafdelingen skal lyde en tak til haludvalget i Stillinge hallen, for deres arbejde med 
at sikre mulighed for idræt i lokalområdet og specielt en kæmpe tak for, at stille gunstige vilkår til 
rådighed i forbindelse med salg i cafeteriaet – vi kunne ikke gøre det vi gør, uden jeres hjælp.  
Tak til hallens personale, vi ved, at vi jævnligt er krævende og ikke altid er lige nemme, at have 
med at gøre ☺ Vi sætter pris på samarbejdet og håber det fortsætter lige så frugtbart som nu…    
 
Fra mig personligt, skal der lyde en tak for godt samarbejde til alle i SIF’s bestyrelse, også tak til 
vores regnskabskvinde Marlene fra DGI, jeg ved hun får løn for at hjælpe os med tal og regn-
skab, men hvor er det en lettelse i mit frivilligt hverv, at alt med tal og beløb er styret med sikker 
hånd. 
 
Hermed ikke mere beretning for denne gang ☺ 
 

 Petanque afdeling – Leif Henriksen: 
I petanque har vi pt. et stabil antal af aktive medlemmer på ca. 25 personer. 
Vi holder fast i to ugentlige træningsdage året rundt. 
 
Jeg kan berette, at vi i 2022 fik opsat en varmepumpe i klubhuset. Det er dejligt, at vi fortsat kan 
trække ind i tørvejr og varme.  
 
Vi har haft et enkelt stævne både ude og hjemme mod Drøsselbjerg Petanque - Stillinge vandt 
begge…! 
 
Derudover har vi afholdt klubmesterskab, hvor Sonja Jensen løb med mesterskabet. 
 
Og sidst et julestævne - med luffer på! 
 
Resten af året er gået med at flytte blade…. 
 

 Gymnastik afdeling – Maria Sværke: 
Årets højdepunkt 2022 er for gymnastikafdelingen helt klart, at vi i foråret endelig kunne afholde 
vores traditionelle gymnastikopvisning efter to års aflysninger grundet Corona. Det blev en 
festlig dag med flotte fremvisninger fra vores børne- og trampolinhold, og det var glædeligt at se, 
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at opbakningen til vores lille forening stadig er stor, selvom aktiviteterne har været sat på pause 
igennem længere tid. VI fik desuden besøg af Vestermose Idrætsforening, der stillede med to 
børnegymnastikhold, og derved blev der sået et frø for fremtidigt samarbejde, sparring og evt. 
besøgstræning til gavn for begge foreninger. 
 
I August-september slog vi dørene op for den nye sæson, og takket være nye og gamle 
trænerindsatser har vi kunne forsætte vores 3 børnehold, vores trampolintræning, samt yoga og 
Motion Mix for voksne. Glædeligt var det også, at vores Jumping Fitness-instruktør igen meldte 
sig klar til træning efter en længere sygemelding, så fra september kunne vi igen tilbyde denne 
træningsform i vores forening.  
 
På alle hold har vi oplevet en glæde hos gymnasterne for igen at komme i gang, og særligt de 3 
børnehold har haft en stor tilslutning i denne sæson.  
 
Vores trampolinhold har i en periode haft færre springere end vi tidligere har set, men niveauet 
fejler bestemt ikke noget. Vi har i indeværende sæson sendt springere til to stævner, hvilket har 
hjembragt nogle flotte placeringer til vores lokalområde; heriblandt flere 1. pladser, én 3. plads 
og to 4. pladser.  
 
For at støtte op om den gode udvikling, både indenfor trampolin og gymnastikken generelt, har 
vi derfor i år valgt at prioritere uddannelse til vores trænere, og både trampolin og børne-
gymnastikken har været på trænerkurser, ligesom vores Motion Mix-instruktør har været på 
yogakursus. Sidstnævnte er vi særligt glade for, da vores nuværende yogainstruktør har valgt at 
stoppe efter denne sæson – men på denne vis kan SIF stadig udbyde yoga fra kommende 
sæson.  
 
Slutteligt vil vi 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 dette års opvisning 
og til næste sæsonstart i september 2023. 
 

 Floorball – Martin Banke Jensen: 
Grundet begrænset tilmelding til floorball er der ingen aktiviteter i år.  
 

 Alle beretningerne blev godkendt. 
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Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
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Det samlede årsregnskab udgør et mindre underskud på 22.000 kr. I det nye regnskabsår er der 
modtaget 12.000 kr. i OK-sponsorat, hvilket giver et underskud på 10.000 kr. 
 
Slagelse kommune giver 75% i tilskud til uddannelse/kurser til trænere/instruktør. 
 
Foreningens formue udgør omkring 500.000 kr. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 4 Indkomne forslag 
Ingen modtaget. 
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Pkt. 5 Valg af bestyrelsen 

• Næstformand: Pia Svendsen genvalgt 

• Kasserer: Maria Sværke genvalgt 

• Badminton: Laura Kjørup genvalgt 

• Fodbold: Lars Povlsen genvalgt 

• Gymnastik: Maria Sværke genvalgt 

• Ekstra bestyrelsesmedlem: Birgit Kornum genvalgt 

• Ekstra bestyrelsesmedlem: Martin Banke Jensen genvalgt 

• Revisor: Lars Bøcher genvalgt  

• Revisor-suppleant: Vakant 

• Suppleant: Vakant 
 

Pkt. 6 Årets leder og årets fairpaly 
Overrækkelse af årets leder og fairplay pokaler 

• Årets leder: Gik til Thea Becher Helgason (Håndbold) 

• Årets fairplay: Gik til Charlotte Poulsen (Fodbold)  
 

Pkt. 7 Eventuelt 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 

 

 

 

 

 

 


