
 

 

 

 

SIF HB møde onsdag d. 15. september kl. 19:15-21:00 

Deltagere: Lisbeth, Ian, Arne, Anne, Per, Lone, Peter,  

Afbud: Lena (Løb), Martin (Fitness) Lone deltager i stedet, Mette (Svømning), Thomas 
(Fodbold), Tom (Volleyball), Michael (FU), Rasmus (Bordtennis),  

 

Dagsoden til SIF HB møde 

1. Til orientering 
a. Kort status fra 

hver afdeling 
b. Kort fra kontoret 

- Budgetmøder 
i september 

-  

Svømning: Kommet godt fra start, 5 nye 
medlemmer 
Volleyball: Status volley er at vi i praksis ikke er 
begyndt indesæsonen endnu pga. det gode 
septembervejr. Der spilles beachvolley. 
Fodbold: Intet nyt 
Løb: Intet nyt 
Badminton: 34 betalende motionister, ungdom 
starter den 22. sep., med ny træner Torben 
Lund-Larsen og Sofie Gram som hjælpetræner 
indtil videre 8 ungdomsspillere meldt ind. 
Gymnastik: Forrygende start, fyldt op på alle 
hold, oprettet et ekstra hold til de små. Flere end 
sidste år 
Støtterne: Banko er kommet i gang, det kniber 
lidt med deltagere, der snakkes med Frank A’s 
busser om evt. kørsel fra Svendborg. Fodbold 
gode til at hjælpe. 
Bowling: Kommet igang med 15 færre 
medlemmer.  Har søgt og fået penge til et 
opstartsstævne som afvikles den 25-9. Ungdom 
og voksne træner fra kl. 17-18:30, 
Pensionisterne kl. 15-17 
Fitness: 315 medlemmer, 5 spinninghold kun 
med 12 på hvert, så man kan holde lidt mere 
afstand. Puls/styrke hold, yoga både for herre og 
damer. Man fastholde at man skal book tid for at 
kommer i fitnesslokalet resten af året (maks. 10 
personer adgangen) 
Håndbold: 14 damer, 30 børn, og man starter 
herre afdeling op igen. Man træner U9 og U11 



 

 

sammen da der er få på U9 holdet. Har planlagt 
træning for friskolens elever. 
FU: SKI søger en til cafeen til 20 timer om 
måneden. HB bakker op om at SIF ikke vil betale 
til infoskærme i hallen eller brugsen. 
Budgetmøder med afdelingerne IK sende en liste 
rundt I kan skrive jer på.  
 

2. Til debat 
a. Kommunikations-

gruppe 
b. 2. gen ”Skårup i 

Bevægelse” 
c.  

a) HB vil gerne hvis man kunne finde en 
kommunikationsgruppe af yngre 
mennesker som kan opdatere bl.a. de 
sociale medier og andet. FU arbejder 
videre med forslaget. Vi skal huske at 
bruge vores mulighed for at bruge ”Folk og 
Fæ” 

b) FU arbejder videre med 2. gen, måske skal 
vi have vores egen kollektion. FU har mere 
den 30-11 eller den 3-2  

3. Til beslutning 
- Billede af 

medlemmer. 
 

- Conventus bliver opdateret med et 
spørgsmål om retten til at tage billeder 
af vores medlemmer til div. brug som 
Facebook og lign. Hele HB bakker op og 
det sættes i gang 

4. Løst og fast 
- L22 medhjælper 
- Frivillig fredag 

22. juni 2022 
 

 
- Det arbejdes på at man kan tilmelde sig 

via conventus, da medlemmers 
oplysninger allerede er der. Peter i 
gymnastik er hovedansvarlig på 
campingområdet og han skal bruge ca. 
280 hjælpere. Man skal være medlem af 
en forening for at blive medhjælper og 
man tjener kr. 42,50.- i timer til 
foreningen. Det blev diskuteret hvordan 
evt. indtjening skulle fordeles. Der blev 
talt for at det var ude i aktiviteterne 
pengene skulle deles ud, men også det 
skulle gå i hovedforeningskasse. Alle vil 
blive inviteret til info møde i jan./feb. 
22.  

- Der afvikles nytårskur den 14-1-22 og 
frivillig fredag den 22-6-22, her til vil FU 
gerne opfodre alle de aktiviteter der 
endnu ikke har sendt en lidt over 
frivillige i deres aktivitet sende den til 



 

 

Ian, og alle invitationer kan sendes ud 
centralt fra. 

-   
5. Årshjul 1. 15/9 HB Møde  

2. 28-29/9 budgetmøde med 
aktiviteterne 

3. 16/11 FU budget 
4. 30/11 HB-møde med budget 
5. 21/12 FU møde 
6. 14/1 Nytårskur bemærk fredag 
7. 3/2 FU møde 
8. 2/3 HB-møde 
9. 9/3 FU møde 
10. 22/3 Generalforsamling  

 
6. evt. 

- Lyset i hallen 
- Fondssøgning 
-  

 
- Der er sat en undersøgelse i gang af 

lyset i hallen. 
- Alle må gerne søge fonds midler dog er det 

god stil at vende det med Michael om 
hvorvidt vi allerede har søgt en fond. 

 


