
Referat 

Stillinge IF  
afholder ordinær generalforsamling  
for alle medlemmer 

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 i Huset,  
Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse 

Dagsorden: 

1. Valg af  dirigent og referent 
	 Charlotte Emde Poulsen blev valgt til dirigent, Arne Olsen blev valgt til referent. 

2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år 
	 Formand Brian Grundahl berettede om et godt år 2019 for Stillinge IF, med stabilt medlemstal og særdeles godt 

regnskab. 
	 Brian så tilbage på hans år som formand for Stillinge IF, hvilket startede turbulent hvor foreningens eksistens var 

truet, og til nu, hvor foreningen virker velkørende. 

	 Beretning fra håndboldafdelingen (Anne Friberg): 
	 Så kommer vi atter til det tidspunkt, hvor jeg som formand for håndboldafdelingen i Stillinge IF, skal til at kigge på, 

hvorledes tingene står til.  
	 Jeg kan ikke rigtig forstå, at vi allerede er midt i 2. halvdel af  sæsonen. Tiden flyver afsted, men det er måske også 

fordi, vi har mange håndbold-jern i ilden. 
	 Vi startede denne sæson med mønstring i august og september. Her mødte kendte, såvel som knapt så kendte ansigter 

op, klar til en ny sæson i Stillinge. Alderen for håndboldspillerne strækker sig fra vores Trille/Trollehold, som er 
mellem 1og 5 år til de ældste spillere som er fra 1960’erne og så alt derimellem.  

	 For seniorernes vedkommende var der to nye ansigter på trænerposterne. Det gav fornyet energi og et stigende medlem-
stal. Det samme gjorde sig gældende på ungdomssiden, hvor vi tog i mod 4 nye ungdomstrænere, så også her var vi 
godt besat, til at tage imod alle håndboldungerne.  

	 Udover nye ansigter, så blev vores omgivelser også strammet op henover sommeren 2019. Der blev etableret ”kortba-
ne” – en ny håndbold variant for vores U8/U9/U10 spillere. Hallen fik siddetribuner og der kom nye mål, hvilket 
var yderst tiltrængt. Alle tiltagene har gjort en verden til forskel i håndboldafdelingen og vi siger tak for lydhørheden til 
haludvalget, i forhold til vores behov. 

	 Da vi startede turneringen sidst i september 2019, var det med to seniorhold i serie 2, og 3 børnehold i hver deres 
række. Vi har afholdt en del ”hjemme-søndage” hvor alle hold har spillet i Stillingehallen, der har været gang i cafe-
teriaet og ret mange besøgende i hallen. Det har været skønt og vi har stadig 2 søndage i Stillingehallen i marts.   

	 Pga. løbende tilgang af  spillere hele efteråret, så ændrede vi holdsammensætningerne, således vi i forårssæsonen spiller 
med et U9, et U11 og et U13 hold, alle mix, flest drenge, men også 8-9 piger i blandt. Holdene klarer sig hver især 
rigtig godt og vi er i håndboldafdelingen pavestolte over den store udvikling vi ser, nærmest fra træning til træning og 
fra kamp til kamp, kan vi se at ungerne rykker sig og tør udfordre sig selv, mere og mere.   

	 Nu nærmere sæsonafslutningen sig og dermed den lange sommer uden håndbold og hvis vi skal kigge, tilbage på året 
der er gået, så kan vi ikke få armene ned. Begge seniorhold ligger godt til i deres række og vi regner med, at herrerne 
skal ud og spille om oprykning. På ungdomssiden har vi modtaget mange nye kammerater, således vi nu er ca. 50 
ungdomsspillere i klubben, ret godt hvis vi selv skal sige det, det er i hvert fald 50 flere end for 2½sæson siden.  

	 Håndboldafdelingen har også et U7 hold, de har ikke spillet fast turnering, men de har spillet stævner og skal også 
spille et par stykker til, i løbet af  foråret. Hele ungdomsafdelingen fra U7 til U13 deltog i Julestævne i Næstved d. 
29.12.19. Det var en god dag, med håndbold, kammeratskab og leg. Og nu inden vi lukker af  for sæsonen og holder 
sommerferie, så drager vi mod AGF Cup i Århus i Påsken, også det håber vi bliver et højdepunkt for spillere og træ-
nere. På senior siden tager vi traditionen tro til Agersø Cup den første weekend i juli og spiller udendørs håndbold.  

	 Udover håndboldspillet og hvad der dertil høre, af  frivillige tjanser, som døm selv, dommerbord, cafeteriatjans, kørsel, 
vask og den slags, så er vi i Stillinge håndboldafdeling også heldige at have gode folk, der stiller en god portion af  
deres fritid til rådighed. Dette til gavn for lokalområdet i form af  div. poster i haludvalg, fastelavnsudvalg, sponsor-
pleje hos OK og arrangering af  Skær torsdags fest i Stillinge forsamlingshus, en fest der i øvrigt i 2019 var totalt 



udsolgt, en succes vi alle håber kan gentages her i 2020. Så altså, vi holder fanen højt i Stillinge IF, klapper hinan-
den på skuldrene af  det gode arbejde og så gør vi det i øvrigt igen til næste sæson.    

Fodbold 
Damesenior - beretning af  Kim Kristensen: 
Det er en meget ærgerlig konstatering, men i år er det ikke lykkedes os at samle spillere nok til et dameseniorhold i 
klubben.  
Så i stedet for en beretning, bliver det mere en nekrolog. 

Damesenior holdet har eksisteret i 4-5 år, det blev bygget videre på et pigehold jeg overtog i 2011.  
Vi har spillet en halvsæson 11 mands ellers har det altid været 8 mands hold. 
På et tidspunkt var der også et oldsgirlshold, så der var 2 damehold, det var skønt med SÅ mange spillere. 
Der har været rigtigt mange forskellige spillere indover holdet, i de år jeg har været en del af  det. 

Klubhus og træningsfaciliteter er ikke det nemmeste sted at lokke nye spillere til. Både mht. transport, og de forhold 
klubben har kunnet tilbyde.  
Trods de svære odds, har det været kontingentet, der har været det forløsende på holdet og dette har kunnet tillokke en 
del udefra kommende spillere. 
Holdet har bestået af  spillere fra nær og fjern, Slagelse, Sandved, Glumsø, Ruds Vedby og Korsør – Så holdet har 
dækket et stort areal, men desværre ikke med ret mange lokale. 
Hver eneste år har været en kamp at finde spillere nok til dameseniorholdet, men det er altid lykkedes til sidst. 
Vi har kæmpet for at kunne træne, og der har tit kun været 4/5 spillere til træning – hvilket bare ikke er nok. 
Det er meget få kampe vi har måttet aflyse, og 2019 var året hvor vi gik fra midten til toppen af  C-rækken.  
Så damesenior sluttede på som nr. 1 på toppen i 2019. 

Med nedlæggelsen af  holdet, træder jeg også af  som træner. 
Det blev til en del træninger og kampe igennem tiden, siden jeg overtog et drengehold i 2002 og frem til nu. 
Jeg syntes det er meget ærgerligt, at klubben ikke har flere seniorhold mere. For det har altid været hyggeligt lige at 
komme ned på stadion og se og nyde en kamp. 
Venlig hilsen Kim Kristesen. 

Herresenior beretning  
Herreseniorholdet blev desværre nedlagt – træner valgte at prøve nye udfordringer i anden klub.  
En del af  spillerene valgte (eftersom klubben ikke kunne tilbyde ny træner) at finde andre muligheder hos nye klubber.  
Holdet lukkede ned efter jul 2019. 

Seniorformandens beretning: 
Michella Van Dijk blev valgt ind som fodbold senior bestyrelsesformand i feb. 2019.  
Michella havde store visioner for klubben, hun havde ny mulig træner på hånden til herresenior, nyt kamptøj til da-
mesenior, handicapbold til Stillinge - hvilket desværre blev aflyst. 
Michella er en skøn, sød og vellidt kvinde, der gerne vil Stillinge IF det bedste.  
Hun har grundet uddannelse desværre ikke haft den fornødne tid og overskud til formandsposten alligevel.  
Fodbold-ungdom-ansvarlig har overtaget posten.   
Vi takker Michella Van Dijk for den tid, hun trods sin tidsbegrænsninger har givet Senior fodbold i Stillinge IF. 
Må du få en fantastisk uddannelse, og du er altid velkommen en anden gang i Stillinge IF. 

Ungdomsfodbold beretning: 
U8-9 Thomas og Rasmus – (Morten) 
Har haft fokus på at det skulle være sjovt at gå til fodbold. 
Vi har leget en masse sjove boldlege, vi har spillet tuneringskampe- desværre med mange nederlag. 
Morten har overtaget holdet da de gik indendørs. 

U9-10 Kenneth og Jakob. 
Målet for 2019 udendørs var at få skabt tillid og forståelse for hinanden på holdet men også for det at spille 8 
mands – vi har været van til 5 mands, så det er en stor omvæltning. 
Vi skal have fundet vores faste placeringer på banen, således at vi kan fungere som et hold. Dette mål formåede vi at 
nå. 
Efter en udendørs sæson med nederlag, er vores andet mål at fastholde gejsten hos drengene.   
Vi skal have fokus på at det skal være sjovt at spille bold, vi skal øve os i at se efter de små succeser og sejre hinanden 
har.  
Hvilket vi er lykkedes med – drengene er gode til at se på det positive frem for det negative.  



Årsberetning fra fodbold ungdom ansvarlig: 
2019 blev året hvor jeg for alvor blev valgt ind i bestyrelsen. 
Jeg er ungdomsansvarlig for fodbold i Stillinge IF, i medgang og modgang. 
Grunden til dette, er fordi jeg syntes det har været noget af  et hæsblæsende år for fodbold afdelingen.  
Jeg havde 3 visioner for ungdommen i 2019:  
1 Vision for 2019,- var at blive flere – hvilket vi blev (i ungdom). 
Jeg har oprettet et U6 og U7 indendørshold – her er tilkoblet 5 faste spillere, og 2 der kommer til og fra. Jeg er selv 
træner på holdet. Tjek. 

2. vision var at udvikle vores trænere, så de har fået tilbudt selvvalgte kurser – to tilmeldt i spilforståelse og udvikling 
af  spillere. Tjek.  

3. vision var at få ryddet op i div. rum og materialer, der er tilknyttet fodbold afd. Tjek. 

2019 blev også året med stor udskiftning i trænerstaben. 
Vi har sagt farvel til: u8 Trænerassistent Rasmus Andersen, Thomas Goldschmidt u8 træner, samt Kenneth Gabriel 
Hansen. Der alle har valgt pga. tidsmangel.  
Vi takker jer hver og en for jeres store og flotte engagement i klubben, og vi håber at se jer igen en anden gang. 

2019 blev et svært år for Stillinge IF – fodbold afd. – med en seniorformand uden engagement, har jeg stået for 
skud, er blevet skældt ud, har indkrævet kontingenter, prøvet at hjælpe alle dem der har ringet og mailet forgæves. 
Ligeledes har der været meget stor nedgang i seniorrækken – der nu munder ud i en helt lukket enhed af  seniorfodbold 
i Stillinge IF. 

2019 har også været et spændende år,  
- Med deltagelse i fællesskabsstafet- og mange besøgende, er ny ideer tilkommet ”såsom lørdag i hallen”. 
- Sponsoraftale i hus med OK og Dagli´brugsen i Stillinge. 
- Og en økonomi der lige løber rundt for fodbold. 

Mine nye visioner for fodbold i Stillinge IF 2020: 
At være fælles fodboldformand for stillingeIF. 
Jeg vil prøve at få et nyt hold op i seniorrækken og jeg har allerede i samarbejde med DGI taget det første spadestik.  

- Motionsdamer i Stillinge IF er på tegnebrættet og pt. er der 15 damer 30+, der er interesserede. 
- Prøve at finde ansvarlig til et (muligt) motionsherrehold. 

Jeg vil prøve at finde træner/e til u6/7 holdet  
- Evt. blandt de forældre der hjælper når jeg ikke kan træne. 

Børneholdene skal hver især have nyt kampsæt.  
- Dvs. 3 kampsæt u6/7, U9, U10. 
- Vi skal søge sponser penge, eller sælge lodsedler eller andet. 
- Trænerne skal på udviklende kursus evt. om coaching af  børn. 
- En økonomi der hænger sammen. 

Jeg glæder mig til et nyt år i stillinge IF. 
Venlig hilsen Janni Albertsen. 

Gymnastik Stillinge IF - Årsberetning 2019  
Ved formand: Maria P. Sværke 
2019 har været et godt år for gymnastikafdelingen i Stillinge IF. Vi har fortsat stor opbakning til både børne- og 
voksenhold; med både nye og gamle ansigter. Vi har derudover sagt velkommen til nye trænere, der har bragt god 
energi og nye idéer til vores afdelingen. 2019 var også året, hvor vi kunne åbne op for afdelingens senest tiltag: Jum-
ping Fitness.  
Mandag eftermiddag er fortsat vores børne-gymnastikdag, og vi har som tidligere kunne tilbyde gymnastik på 3 hold 
i alderen fra 1 år til 6. klasse. Som tidligere år har mellem 50 og 60 børn fra lokalområdet været aktive disse man-
dage, og det er som altid dejligt at se, at børn og forældre bliver ved med at tilvælge vores forening. Vi har også fortsat 
kunne udbyde stortrampolin for både begyndere og øvede, og der trænes ugentligt 2 x 2 timer. Vi har til disse hold 
været heldige at få en tidligere elitespringer som træner, og det har åbnet op for nye udfordringer og flere stævner for de 
mest øvede springere på holdet.  
På voksensiden har vi igen i år haft både MotionMix og Yoga, og begge hold har som altid haft stor tilslutning. Også 
SeniorDans har været udbudt i år, og der er kommet endnu flere dansere til, så holdet efterhånden kan stille med 12-



14 dansere hver lørdag formiddag. Vores hold for plejehjemmets beboere - Sjov Motion – kører fortsat også med fin 
deltagelse, og også her er der kommet et par nye navne på deltagerlisten.  
Vores seneste tiltag – jumping fitness – startede 2019 ud med hold for både unge og voksne, som på ganske kort tid 
blev fuldt belagt. Både initiativ og træning har mødt stor anerkendelse fra deltagere, forældre og lokalsamfund. Efter 
en pause i efteråret er voksenholdet startet op igen med en ny træner, så vi fremadrettet kan have en trænerduo tilknyttet 
Jumping Fitness. Den anden træner skal varetage ungdomsholdet, som forventes at starte op igen efter påskeferien 
2020. 
Gymnastikafdelingen i Stillinge IF takker for en god sæson i 2019 og ser frem til gymnastikopvisningen d. 29. 
marts, som forhåbentlig igen i år bliver et stort tilløbsstykke.  

Badminton 
Der er stadig ikke fundet nogen badmintonformand - forhåbentlig findes der én i aften. 
I 2019 har det været indskrevet 50 motionsspillere og 10 ungdomsspillere, hvilket er lidt færre end de seneste år. 
Motionisterne spiller mandag fra kl. 19.15-21.15 og tirsdag kl. 19-21. Der er ingen spillere, som ønsker at spille 
fra kl. 21-22. 
Banefordeling er foretaget ved at sende mail ud til tidligere spillere om baneønske, langt de fleste har ønsket tirsdag kl. 
19-20, hvorfor alle ikke har kunnet tilgodeses. Det overvejes om baner skal fordeles via lodtrækning, hvis der er flere 
spillere end baner. 
Der har ikke været afholdt nogle interne turneringer i løbet af  året (f.eks. klubmesterskab), ligesom heller ingen har 
været tilmeldt eksterne turneringer. 
Regnskabet for badminton ser rigtigt godt ud med et overskud på ca. 20.000 kr. Dette er grundet meget lave omkost-
ninger i afdelingen. 

	 Petanque 
	 Det kører som det plejer, ingen nye tiltag. Det nye er jeg går af  som formand og kan desværre ikke komme med en ny 

kandidat. 
	 Annette Delvin 

3. Forelæggelse af  regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Der har i 2019 været et stort overskud, hvilket delvist skyldes tilbageholdenhed med udgifter, da der har været usik-
kerhed om muligt nyt lysanlæg på Støvlebækvej. Derudover har der været færre udgifter til seniorfodbold, hvor holdene 
er forsvundet. Dette har medført færre udgifter til trænerløn, dommerbetaling m.m. 
Regnskabet blev godkendt, men håndboldafdelingen og fodbold anmærker at afdelingsregnskaberne ikke er  
retvisende, da kommunalt tilskud til ungdomsspillere ikke er fordelt ud på afdelinger. 

4. Ændringsforslag af  foreningens vedtægter (forslag skrevet med rødt): 

§7 - stk. 1: 
Stillinge Idrætsforening ledes af  en hovedbestyrelse på 9 medlemmer, der vælges til foreningens generalforsamling, dog jf. 
punkt 11. 
Stillinge Idrætsforening ledes af  en hovedbestyrelse, som består af  8 til 10 medlemmer, der vælges på foreningens general-
forsamling, dog med undtagelse jvf. punkt 11.   

Vedtaget 

§7 - stk. 3: 
De 6 øvrige pladser består af  afdelingsformændene, eller suppleanter for 
• Fodbold ungdom-afdelingen, 
• Fodbold senior-afdelingen, 
• Håndbold-afdelingen, 
• Gymnastik-afdelingen, 
• Badminton-afdelingen samt 
• Petanque-afdelingen. 
De øvrige 5 til 7 pladser består af  afdelingsformændene eller suppleanter herfor, og maksimalt 2 valgte personer på gene-
ralforsamlingen med interesse for at gøre et stykke frivilligt arbejde i Stillinge IF - disse 2 behøver nødvendigvis ikke at være 
tilknyttet en af  foreningens afdelinger: 
• Fodbold-afdelingen 
• Håndboldafdelingen 
• Gymnastik-afdelingen 
• Badminton-afdelingen 
• Petanque-afdelingen 

Vedtaget 
stk. 6 
Hovedbestyrelsen afholder møde på formandens, næstformandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning ca. 1 gang om 
måneden. 
Hovedbestyrelsen afholder møde på formandens, næstformandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranled-
ning 



Vedtaget 

§ 9 stk. 6 
Stk. 6. De enkelte afdelingsudvalgs medlemmer er på valg hvert år. 

Hele denne paragraf  ændres til:  
Den enkelte afdeling beslutter om der er grundlag for et udvalg og hvor stort dette udvalg skal være. Udvalgsmedlemmer skal 
ikke vælges på generalforsamlingen og har ingen bindingsperiode.  
Hvis et udvalg træffer beslutning om emner, som har relevans for den samlede forening, skal dette forelægges hovedbestyrelsen 
som derefter alene har beslutningskompetencen. 

Vedtaget 

§ 10. Afdelingsbudget 
1. De enkelte afdelingsudvalg udarbejder på første udvalgsmøde efter generalforsamlingen et budgetud-

kast, som skal godkendes af  bestyrelsen. 
 
Budget skal udarbejdes årligt for hver afdeling og godkendes af  hovedbestyrelsen - dette budget 
indsendes af  kasserer eller regnskabsansvarlig til Slagelse Kommune i henhold til gældende regler. 

2. Udvalgsformændene er ansvarlige for, at dette budget forelægges bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingen. 
Slettes. 

3. I tilfælde af  budgetoverskridelser orienteres bestyrelsen hurtigst muligt. 
Bestyrelsen skal løbende holdes informeret om afdelingernes økonomi og eventuelle budgetoverskridelser. 

Vedtaget 
§ 12 stk. 2 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Hidtil har regnskabsåret været 1. april til 31. marts. Dette betyder, at regnskabsåret for år 2011 er for 1. april 2011 til 
31. december 2011. 
Slettes 

Vedtaget 

§ 16. (Udgået) 
 
Slettes 

Ikke vedtaget 

5. Behandling af  indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

6. Valg af  bestyrelse: 
På valg: 
Fællesformand: 	 Brian Grundahl - Modtager ikke genvalg 
	 Arne Olsen valgt. Da han derfor ikke samtidig kan være næstformand, blev Pia Svendsen valgt  
	 som næstformand for 1 år. 

Badminton:	 Vakant 
	 Ingen opstillede kandidater, ingen valgt. 

Håndbold:	 Anne Friberg Jensen - Modtager genvalg 
	 Anne Friberg genvalgt 

Petanque:	 Annette Delvin - Modtager ikke genvalg 
	 Leif  Henriksen valgt 

Suppleant: 	 Vakant 
	 Ingen opstillede kandidater, ingen valgt. 

Revisor:	 Leon Johansen - Modtager genvalg 
	 Leon Johansen genvalgt. 

Revisor-suppleant: 	 Vakant 
	 Ingen opstillede kandidater, ingen valgt. 

7. Årets Leder og FairPlay 
Pokaler blev overrakt til: Årets Leder Jacob Ganderup, og Årets FairPlay Laura Lock 

8. Eventuelt 
Bestyrelsen takkede og overrakte gaver til Brian Grundahl for arbedsindsatsen i de forløbne 6 år, hvor han har været 
formand. Afgående petanqueformand Annette Delvin fik også tak og gaver.

Arne Olsen - referent - nyvalgt formand for Stillinge IF
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