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Beretning SGF 2016
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
2015/16 har været endnu 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 virkelig 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 kører bare derudaf. Salling Bank har i forbindelse med realiseringen af
springcenteret bidraget med et virkelig flot ekstraordinært sponsorat på 100.000 kr. til byggeriet. Vi er meget
taknemmelige for denne ekstra støtte som bidrager til, at vores projekt nu endelig realiseres sammen med
Resen multipark.
Salling Bank Pokalen gik i år til masterinstruktøren for showpigerne Tenna Nørgaard Gundersen. Endnu en
gang tillykke med den meget velfortjente pris.
Intersport
Intersport Prisen som Årets ungeinstruktør gik i år til boblernes rytmeinstruktør Maria Møller Nielsen.
Stort tillykke endnu engang med prisen. Vi glæder os meget til at se, hvad du og Maja kan få ud af
showpigerne, som I nu har overtaget på rytmesiden.
Igen i år har vores medlemmer ved sæsonstarten igennem en hel uge kunnet købe med rabat hos Intersport.
Sponsoraftalen med Intersport skal genforhandles til september.
Klubliv Danmark
Klubliv Danmark, som jeg præsenterede på sidste generalforsamling – og som vi håbede på skulle blive en
ny indtægtskilde til breddeidrætten i Danmark, er desværre blevet lukket ned.
Vi ved ikke helt hvorfor – måske viste det sig sværere at mobilisere sponsorer og tilmeldte dankort end
forventet.
Springcenteret
Sidste år sluttede jeg min beretning af med at sige, at jeg håbede, at sæsonen 2015/16 blev sidste sæson uden
springcenter. Og det ønske er heldigvis blevet opfyldt. Byggeriet af den nyeste etape af Resen multipark, der
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inkluderer vores springcenter er i fuld gang. Der bygges på livet løs, og der er planlagt indvielse søndag d. 4.
september.
Dermed står springcenteret klar til ibrugtagning til sæsonstarten 2016/17.
Der vil i forbindelse med sæsonopstarten blive afholdt kurser i sikkerhed omkring stortrampoliner og
springgrav. Det er et kursus, som man skal deltage i for at få lov til at undervise i springcenteret.
De nye faciliteter vil gøre Skive Gymnastikforening endnu mere attraktiv for både instruktører og gymnaster
– og der vil være nogle fine faciliteter for alle de forældre, der vælger at vente, mens deres børn er til
gymnastik. Ud over springcenteret rummer byggeriet blandt andet loungeområde, klublokaler og en
motorikbane. Der installeres klatrevæg og der er mulighed for rapelling.
Skive gymnastikforening bidrager med en million til bygningsmassen. Dertil kommer investeringer i
redskaber, wifi, musikanlæg og optageudstyr.
Økonomi
Vi har i Skive Gymnastikforeningen i indeværende år selvfølgelig brugt en forfærdelig masse penge til
realisering af springcenteret. Skive gymnastikforening er ud over Skive Kommune den absolut største
bidragyder til projektet.
Det er takket være foreningens sunde økonomi, at det har været muligt at bidrage så meget. Vi kommer som
følge af den store investering for første gang i mange år ud af regnskabsåret med et underskud. Næste år skal
vi fortsat afskrive massivt på den store investering. Derefter forventer vi, at det i de følgende år bliver muligt
igen at konsolidere os, mens vi kan nyde frugten af tidligere års store arbejde.
Der kommer mere om regnskabet for 2015/16 i detaljer 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.
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. Helle forlader desværre KIG’s bestyrelse, og jeg vil dermed sige mange tak for det engagement,
du haft i KIG gennem mange år. Herefter vil jeg overlade ordet til Helle for KIG’s beretning.
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