
Formandens beretning 2019 

 

Velkommen til årets generalforsamling i vores sportsklub, som også rummer mange andre aktiviteter end 

sport. 

Vil starte med at takke jer, der er kommet i aften og viser vores klub interesse. Det er jer og medlemmerne, 

der er klubben. 

Det er vigtigt, at vi får kigget tilbage på, hvorfor vi er her, og hvad vores rolle som medlemmer og bestyrelse 

er. 

Foreningens formål er at medvirke til at fremme legemlige og åndelige sunde aktiviteter samt gennem de 

nævnte idrætsgrene, at engagere flest mulig i fritiden og derved udbrede interessen for idræt.  

Endvidere er det foreningens formål, gennem afholdelse af forskellige arrangementer, at arbejde for en 

højnelse af fællesskabet og lokalområdets kulturliv. 

Dette går gennem en række underudvalg 

 Bøllebladet 

 Gymnastik 

 Trim 

 Støtteudvalget 

 Fodbold - SSV 

 Skalli – klubberne 

 

Uden de ildsjæle der arbejder i udvalgene og i klubbens interesse, havde der ikke været et tilbud i vores lille 

by. 

Hver af underudvalgene har afholdt deres egne medlemsmøder.  

Jeg vil tillade mig at kaste blikket på, hvad året har bragt for sportsklubben overordnet, og hvad vi forventer 

at have fokus på i 2020. 

Dette har været mit første år som formand, og det har været nemt. 

Det har været nemt, fordi jeg har været omgivet af disse dejlige mennesker, som drives af lysten til at skabe 

fællesskab, og som både går positivt og progressivt ind, med et stort engagement. 

Vi har i 2019 et større underskud i foreningens drift og gør et indhug i foreningens formue. 

Tove vil om lidt redegøre for tallene.  

Jeg vil på bestyrelsens vegne nævne at dispositionerne og underskuddet har været kalkuleret og er i 

overensstemmelse med vores mandat. 

Vi har valgt at betragte det som en investering i lokalsamfundet. 

 

 



Underskuddet er fremkommet af to primære årsager: 

 Investering i udendørsfitness anlæg  

 Et brag af en Bøllefest. 

Begge dele noget, som vi er glade for, at vi som forening har givet rum og mulighed for. 

Vi har desværre, måske et udestående på Bøllefesten, i form af et ikke rejst erstatningskrav. 

Det er vores oplevelse, at vi har fået skabt nogle fine rammer for udendørsfitness og fået sparket liv i 

Bøllefesten. 

Nu er det bare op til medlemmerne at udnytte rammerne og fastholde den positive stemning. 

Ellers har 2019 været et år, hvor der også har været fokus på driften af klubben og på at fastholde og 

udvikle klubben. Dette med mange forskellige nye tiltag og udvikling af de eksisterende tilbud. 

Et emne som også har fyldt meget, er spørgsmålet omkring skolebygningen, og ikke mindst brugsret af 

denne. 

Der har været nedsat en gruppe, som undersøger muligheden for indretning af fitnesscenter – som hører 

under sportsklubben - i skolens bygning. 

Projektet er endnu ikke bragt til vejs ende og der ligger ikke et reelt og endeligt beslutningsgrundlag. 

DGI har bevilliget kr. 200.000 til projektet, men brugsretten er endnu ikke på plads. 

Brugsretten forhandles i fællesskab med Centerforeningen. 

2020 er et år, hvor vi vil forsætte vores arbejde, som er sat i gang i 2019, og vi vil kigge på nye tiltag. 

 Bøllefesten bliver med +/- nulresultat - seriøst arbejdende udvalg. 

 Beslutningsoplæg på fitnesscenter - projektgruppen ventes snarligt at være i mål 

 Tværgående projekt sund landsby 

 Opstart af nye træningstilbud 

 

Tænker 2020 tegner til at blive et godt år i Skallebølle, og med den bestyrelse og de frivillige vi har i vores 

forening, tvivler jeg slet ikke. 

Vi er dybt forankret i det lokale, er åbne og proaktive…tror det kaldes forandringsparat. 

 

Så tak for 2019 og velkommen til 2020. 

Spørgsmål er velkomne. 

 

 

 


