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Find os på www.facebook.com/groups/skivegf og www.skivegf.dk
Beretning SGF
Velkomst
Velkommen til dette års generalforsamling.
Formandens beretning deles i lighed med tidligere år op i 3 dele
Overordnet fra hovedbestyrelsen
Beretning fra Bredden
Beretning fra KIG
Efter endnu et år som formand, ser jeg tilbage på et år med høj aktivitet rundt i foreningen.
Både bredden og KIG har haft gang i rigtig mange spændende ting, som både Helle og jeg vender tilbage til i
beretningerne for KIG og for Bredden.
Jeg fornemmer en god stemning i foreningen, og det er dejligt at mærke, at rigtig mange instruktører stiller
sig til rådighed år efter år.
Salling Bank
Hovedsponsoratet fra Salling Bank er netop blevet fornyet – og kører nu to år mere. En af forudsætningerne
for sponsoratet er, at vi gør Salling Bank synlig i alle vores annoncer og ved alle vores arrangementer.
Som noget nyt er det blevet aftalt, at vi skal have Salling Bank-streamere på vores airtrack til opvisningerne.
Samarbejdet med Salling Bank går rigtig godt, og banken har ud over det løbende sponsorat givet tilsagn om
et tilskud på 750 kr. per husstand, der indvilliger i et møde omkring husstandens bankforretninger. Der er
således rigtig mange penge at tjene til foreningen, hvis vi kan lykkes med at få nogle af vores medlemmer til
mødes uforpligtende med Salling Bank.
Vi vil 1-2 gange om året sammen med en Conventusmail til alle medlemmer opfordre til at støtte
Gymnastikforeningen på denne måde.
Salling Bank Pokalen gik i år til de instruktøransvarlige i bredden Anni Andersen og Lone Smedley, som i
mange år har været aktive på mange forskellige måder i Skive Gymnastikforening. Endnu en gang tillykke
med den meget velfortjente pris.
Intersport
Intersport Prisen som Årets ungeinstruktør gik i år til Signe Juhl Jørgensen fra KIG.
Stort tillykke endnu engang med prisen.
Igen i år har vores medlemmer ved sæsonstarten igennem en hel uge kunnet købe med rabat hos Intersport.
Vi har fortsat 1 år tilbage af sponsoraftalen med Intersport.
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Klubliv Danmark
Nu vi er ved sponsorater: DGI har gjort et nyt fælles tiltag for at skaffe sponsorkroner til breddeidrætten. Det
nye tiltag hedder Klubliv Danmark.
Sponsorer der ønsker at støtte breddeidrætten tilmelder sig med en procentdel af den omsætning Klubliv
Danmark-medlemmer handler for i deres forretning.
Det fungerer således, at f.eks. Coop tilmelder sig som sponsor – og jeg tilmelder mig som Klubliv Danmark
medlem og angiver, at jeg ønsker at støtte Skive Gymnastikforening. Hver gang jeg så betaler med mit
Dankort i Kvickly i Skive, så betaler Coop en del af det beløb jeg har betalt dirrekte i sponsorat til Skive
Gymnastikforening.
Der er to store udfordringer for at få Klubliv Danmark til at fungere.
Første udfordring er selvfølgelig at finde sponsorer. DGI forsøger at forhandle aftaler på plads med store
landsdækkende kæder som f.eks. Coop, Dansk supermarked osv., men de lokale virksomheder skal de lokale
klubber selv forsøge at få med.
Næste udfordring er at få private – dvs vores medlemmer og deres onkler og tanter til at tilmelde deres
Dankort til ordningen OG få dem til at vælge at støtte vores forening. Her vil jeg gerne bede om, at I vil
hjælpe med at være ambassadører. Det er vigtigt at forstå, at det er gratis at tilmelde sig – det koster absolut
ingenting ud over de fem minutter, det tager at oprette sig. Men det betyder, at nogle af de sponsorkroner, der
kommer i Klubliv Danmark, forhåbentlig ender i vores foreningskasse.
Vi vil bestille flyere, som skal udleveres til gymnasterne ved sæsonstart.
Springcenteret
Der har siden sidste generalforsamling været arbejdet intenst på endelig at få byggeriet til at blive til noget.
Nu er vi kommet så langt, at Hvam Arkitektkontor er blevet valgt som rådgiver på projektet. Hvis ikke
udbudsmaterialet allerede er sendt ud til licitation, bør det ske i de kommende dage. Hvis de indhentede
priser holder sig inden for de økonomiske rammer, der er samlet sammen til projektet, vil der være
byggestart i efteråret – og med forventet ibrugtagning til sæsonstarten 2016/17.
Økonomi
Foreningens økonomi er fortsat god – vi kommer med endnu et godt regnskab for sæsonen 2014/15 – mere
herom senere.
Igen i år har Annelise stået i spidsen for bogholderiet – og det er virkelig en fornøjelse! En stor tak til dig
Annelise – du er altid klar til at hjælpe, og du er rigtig god at samarbejde med.
Struktur
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I sommeren 2008 blev der etableret den nuværende struktur med en hovedbestyrelse, hvorunder KIGafdeling og Breddeafdelingen er placeret. I 2009 blev den såkaldte KIG-aftale indgået, der giver KIG lov til
at have et underskud på driften på 40.000 kr pr. år, som dækkes af bredden.
Aftalen løber i 3 år af gangen. Aftalen skal derfor fornys på generalforsamlingen i år.
Min fornemmelse er, at aftalen fungerer godt, og at det er en god og effektiv måde at køre foreningen på. Jeg
kan kun anbefale, at generalforsamlingen bakker op om en fornyelse af aftalen, som vi har justeret en lille
smule.
Skive Gymnastikforening står rigtig stærkt, og jeg er glad for at være med på holdet. Jeg ser frem til sæsonen
2015/16, som jeg håber bliver sidste sæson uden et nyt springcenter.
Afsluttende bemærkninger
Stor tak til alle vore frivillige og vore dygtige instruktører. Uden jer havde vi ingen forening!
Som afslutning på hovedbestyrelsens beretning vil jeg blot takke Allan og Helle for samarbejdet i det
forløbne år og overlade ordet til Helle for KIG’s beretning.
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