Beretning SGF
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
2017/18 har været et godt år med fuld fart på med masser af intensitet i både bredden og i KIG.
Jeg har igennem alle de fem år, jeg har været formand fornemmet en god stemning i foreningen, og er fyldt
af en stolthed og en taknemmelighed over, at der er så mange, der vil yde et fantastisk bidrag til det frivillige
idrætsliv i Skive Gymnastikforening.
Vi havde i marts endnu engang en fantastisk forårsopvisning i Kulturcenter Limfjord.
Ved den lejlighed gik Salling Bank Pokalen i år til vores instruktør gennem mange år og i år ny
instruktøransvarlig Mette Bartkowiak Frandsen. Endnu en gang tillykke med den meget velfortjente pris.
Intersport Prisen som Årets ungeinstruktør gik i år til showpigernes rytmeinstruktør Maiken Balling. Også
stort tillykke endnu engang til hende med prisen.
Økonomi
Vi har i Skive Gymnastikforening i indeværende år færdiggjort de seneste års massive investeringer i
springcenteret. Der er købt tilløbsbaner, sat ribber op – og der er givet tilskud til møbler i klubben.
Det meget store aktivitetsniveau i bredden har desuden muliggjort den konsolidering af egenkapitalen, jeg
lovede på sidste års generalforsamling.
Der kommer mere om regnskabet for 2017/18 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. Det er et stort tab for os, at du
begrundet i dit helbred nu har ønsket at trække dig ud af samarbejdet med Skive Gymnastikforening, men vi
er meget taknemmelige for, at du i din sædvanlige, venlige, grundige stil vil være med at aflevere dine
opgaver til en ny på posten over den næste sæson i stedet for at stoppe fra dag til dag.
Afsluttende bemærkninger
Der skal lyde en stor tak til alle vore frivillige og vore dygtige instruktører. Uden jer havde vi ingen
forening!
Det blev vi mindet om hele to gange på den mest forfærdelige måde i den forgangne sæson. Før sæsonen for
alvor var gået i gang, mistede KIG Hanne Laursen til kræften og i april i år mistede vi pludselig Johnny
Østergaard i bredden. Begge har været ildsjæle i Skive Gymnastikforening – og i gymnastikken i det hele
taget gennem mange år. Jeg vil bede jer rejse jeg og sammen med mig holde et minuts stilhed. Æret være
Hanne og Johnnys minde.
Tak.
Som afslutning på hovedbestyrelsens beretning vil jeg takke Janni, Marlene og Asbjørn for samarbejdet i det
forløbne år. Herefter vil jeg overlade ordet til Marlene for KIG’s beretning.

