Beretning SGF
Velkomst
Velkommen til dette års generalforsamling.
Beretningen deles i lighed med tidligere år op i 3 dele
Overordnet fra hovedbestyrelsen
Beretning fra Bredden
Beretning fra KIG
2016/17 har været et år med udfordringer, men også med høj aktivitet på mange fronter.
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 for en 5-årig periode.
Salling Bank Pokalen gik i år til showpigernes instruktør gennem mange år André Fyrstenborg Laursen.
Endnu en gang tillykke med den meget velfortjente pris.
Intersport
Intersport Prisen som Årets ungeinstruktør gik i år til boblernes rytme- og springinstruktør Victoria
Andersen. Stort tillykke endnu engang med prisen.
Igen i år har vores medlemmer ved flere lejligheder kunnet købe med rabat hos Intersport.
Sponsoraftalen med Intersport løber indtil 2021.
Økonomi
Vi har i Skive Gymnastikforening i indeværende år selvfølgelig igen brugt en pæn sum penge til realisering
af springcenteret, da der er købt en del ekstra redskaber. Skive Gymnastikforening valgte umiddelbart før
indvielsen at investere massivt i teknik i form af både godt wifi og et godt musikanlæg med gode højttalere
for at gøre springcenteret attraktivt at være i.
Vi har desuden afskrevet massivt på sidste års store investering, og alligevel er det lykkedes at konsolidere
os en smule i det netop afsluttede regnskabsår.
Der kommer mere om regnskabet for 2016/17 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, Marlene og Asbjørn for samarbejdet
i det forløbne år. Herefter vil jeg overlade ordet til Asbjørn for KIG’s beretning.

