
Referat af SSIF ordinær generalforsamling. D. 09-03-2020 
 

 
Tilstedeværende: 
Karsten Kaspersen - Formand 
Rasmus Fabian - Næstformand  
Bo Rennison - Bestyrelsesmedlem 
Flemming Petersen - Kasserer 
Michael Keblovszki - Medlem 
Thomas Ehmsen - Medlem 
 
Iflg. dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  
Michael Kebovszki blev valgt. 
 

2. Valg af referant.  
Bo Rennison blev valgt. 
 

3. Formandens beretning. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger fra revisor 
 

5. Behandling af eventuelle forslag. 
Der er ikke modtaget forslag 
 

6. Forslag til kontingentændring. 
 Bestyrelsen havde følgende forslag til kontingent ændringer: 
 
* Kontingent for børn stiger til  kr. 900,- helårligt 
* Kontingent for voksne stiger til kr. 1000,- helårligt 
* Kontingent for forældre/barn stiger til kr. 300,- pr. halve år. 
* Det præciseres at baneleje for badminton er kr. 500,- for 1 bane, 1 time om ugen, 
helårligt. 
* Ved nye tiltag i hallen på Hestehaveskolen vil kontingentet som udgangspunkt være 
kr. 300,- pr. deltager helårligt. Dette vil være gældende fra holdstart og indtil 
førstkommende generalforsamling hvor det fremtidige kontingent vil blive endelig 
fastsat.  
* Det blev vedtaget at man for at kunne benytte hallen på Hestehaveskolen SKAL 
være medlem af en lokal idrætsforening. Dette på betingelse af vi efterfølgende kan 
få kommunens godkendelse. Reglen skal sikre hallen ikke benyttes som forretning. 
* Det præciseres at sæsonen i hallen på Hestehaveskolen løber fra d. 1-8 til 31-7 
 
Alle forslag blev vedtaget. 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Bo Rennison blev genvalgt som medlem. 
Flemming Petersen blev genvalgt som Kasserer. 
 

8. Valg af revisor. 
Peter Landbo blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt. 
 
* Det blev diskuteret hvad vi kan gøre for at skaffe flere medlemmer. Bla. gennemgik 
vi ideer fra Katja Gedsø omkring fastholdelse af de unge. 
 
* Skærmen i judo lokalet skal sættes til at vise informationer om judo. 
 
* Vi vil foreslå Klank efterskole et samarbejde så de kan tilbyde kampsport. Dette 
skal gøres i samarbejde med Taekwondo og Karate. ( Rasmus Fabian ) 
 
* GJUK tilbydes onsdags judotræning ( Rasmus Fabian ) 
 
* Vi udarbejder et judo kursus for begyndere ( Rasmus Fabian / Bo Rennison ) 
 
* Vi kigger på facebook kampagner, Instagram og prøver at benytte gruppen “Hvad 
der sker i Galten-Skovby” ( Bo Rennison ) 
 
 

 
Bilag:  (indsat herunder) 

Agenda 
Formandens beretning 
 

 
rev. 1 17-03-2020 Bo Rennison 

 
  



Agenda: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
5. Behandling af eventuelle forslag. Der er ikke modtaget forslag 
6. Forslag til kontingentændring. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bo Rennison og Flemming Petersen er på valg. 
8. Valg af revisor. Peter Landbo genopstiller. 
9. Eventuelt. 
 

  



Formandsberetning for 2019 
 
Der er blevet en god stabilitet i gymnastik og i badminton. 
Afdelingerne kører fint, stabilt m.h.t. medlemmer. 
Der er kommet godt styr over haltider, der administreres af Bo Rennison, med sikker hånd. 
Så alt kører som det skal på den Fri Hestehave Skoles hal. 
 
2019 er det første hele år i judoafdelingens lokaler i Galten. 
Så der har være fokus på driften. 
Men det halter i judo. 
Der p.t ca. 50 medlemmer i judo. 2018 var vi 63 i judoafdelingen. 
Det skyldtes ikke et stort frafald. Desværre er tilgangen af nye medlemmer ikke stor nok, 
spec.  i ungdomsafdelingen og i Judo for All. 
Klubben ambitioner er ca. 100 medlemmer i judoafdelingen. 
Så det går den forkerte vej. 
Der er sat aktiviteter i gang for at få flere medlemmer, så som skolejudo, Facebook 
”reklamer”. 
Aktivitetsniveauet er ok højt på medlemmerne m.h.t. træningsdeltagelse, dog så jeg gerne 
flere der er ude og kæmpe turneringer. 
 
 
Karsten Kaspersen 
Formand 
 

 


