
Nr. Søby IF generalforsamling
Fredag den 29. April 2022

Det er fedt at være frivillig i 

Nr. Søby IF.



Nr. Søby IF generalforsamling
Fredag den 29. April 2022

Velkommen til generalforsamling

Aftenens program:

Generalforsamling Kl. 19.00-20.30

Kaffe/kage Kl. 20.30-21.00



Nr. Søby IF støtter:
Søby Højslev Arena

FORMÅL:
At være det foretrukne lokale 
samlingssted for motion, idræt 
og kultur med fokus på 
fællesskabet under behørig 
hensyntagen til helhed og 
økonomi.



Nr. Søby IF støtter:
Søby Højslev Arena



Nr. Søby IF støtter:
Søby Højslev Arena

håndbold gymnastik badminton motion og samvær i alt timepris i alt

vines hal 1065 272,5 82,5 1420 383 543.860

pers hal 452 258 136,5 82,5 929 383 355.807

opvarmning 349 349 110 38.390

glassal 113 113 110 12.430

min købmand 72 72 128 9.216

billard 82,5 82,5 110 9.075

2965,5 968.778



Flere end 2.000 foreninger samarbejder med 
landets folkeskoler. Samarbejdet giver værdi for 
både skoler og foreninger. Dette skal/gør Nr. 
Søby IF også, hvis ellers Højslev og Nr. Søby 
skole vil det. Nr. Søby IF vil det gerne endnu 
mere. ☺☺



Frivillighedskursus gennemført med 
DGI 

• Hvorfor være frivillig?
• 5 gode grunde til frivillighed: 
• 1. Du har noget aktivt at lave, kommer ud af døren
• 2. Bliver en del af et fællesskab 
• 3. Du lærer nye kompetencer og udfordre hjernen
• 4. Du oplever, at du er med til at gøre en forskel for andre 
• 5. Din mentale sundhed styrkes 

• Modul 1: Tendenser om frivillighed
Mandag den 12. september
- Udviklingen i foreningslivet og lokalområder
- Hvad er det gode frivilligmiljø?
- Hvordan er den gode frivilligansvarlig?

• Modul 2: Planlægning og organisering
Tirsdag den 4. oktober
- Gennemgang af organiseringsmodeller
- Visuelt årshjul udarbejdes for din forening: 
Frivillighedshjulet

• Modul 3: Rekruttering
Onsdag den 26. oktober
- Generationsforskelligheder
- Rette person til opgaven
- Spot og spørg

• Modul 4: Ledelse
Torsdag den 17. november
- Bevidsthed om ledelse af frivillige
- Grundlæggende intro til ledelsesstile
- Pleje og udvikling af frivillige
- Hvad er en foreningsambassadør?

• Modul 5: Motivation og anerkendelse
Torsdag den 1. december
- Teori og viden om fællesskaber for bedre at kunne 
motivere frivillige
- Hvordan motiverer og anerkender du jeres frivillige?



Indkaldelse til Nr. Søby IFs
Generalforsamling Fredag den 29. 

April 2022 

• Dagsorden
• Valg af dirigent, Skriftfører.
• Valg af stemmetællere.
• Formandens beretning.
• Udvalgenes beretning.
• Fremlæggelse af regnskab.
• Indkomne forslag (skal være modtaget senest torsdag den 14. april 

2022 ).
• Valg til bestyrelsen.
• Eventuelt.



Valg af Ordstyrer, skriftfører og 
stemmetællere.

Ordstyrer: 

Vi forslår: Michael Varmdal Mogensen 

Skriftfører:

Vi forslår Maria Brammer

Stemmetællere: 

Vi forslår Karina Gjørtz og Johny Visborg



Beretning v/ formand John Andersen

• Generalforsamling 2021/22(bestyrelsen OK)
• Alle udvalg og trænere kom på plads(8 frivillige)
• Afslutningsfesten 1-6 klasse VIP afholdt 
• Padelbanerne blev rejst i okt/nov 2021 
• Bestyrelsesmøder 6-10 stk om året
• Deltog på Håndboldens videnkonference i Vildbjerg.
• Arbejdet en del med frivillighed og opgavekort
• Coronaen fyldte lidt i 2021/2022 også
• OK Benzin står ved brugsen 2 -3 gange om året
• Hjerteklyngen(projekt med alle interesserede i området)
• Opstart af endnu mere senior idræt i dagtimerne
• Opstart af Dart afdeling 
• Bambusa salg og Outlet messe 
• Medlemstal i lille fremgang



Beretning v/ formand John Andersen

OK Benzin i samarbejde med HIF, ca. 
34.962 kr i indtægt, som deles med HIF Sport 24 og Kempa stor sponsor



Beretning v/formand John Andersen

Billeder fra VIP 
afslutningsfesten 2022



Beretning v/formand John Andersen

Billeder fra padelbanernes
tilblivelse i okt-nov 2021



Beretning v/formand John Andersen

Mere end 20 frivillige har hjulpet 
med dette projekt. Håber det bliver 
en succes i mange år fremover. 

En stor investering og den blev nok 
lidt større end forventet. ☺



Nr. Søby IF medlemstal 2014-2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

E-Sport 20 29 33 29

Badminton 97 84 81 90 179 148 177 195

Gymnastik 460 389 346 370 319 351 299 267

Håndbold 280 308 330 337 322 302 263 299

Svømning 13 22 19 14 22 32 0 0

Tennis 9 18 23 28 58 75 118 102

Senioridræt 77 73 73 73 73 81 81 85

bordtennis 12 7

i alt 936 894 872 912 985 1018 983 984



Beretning v/formand John Andersen 

• Hvad skal der så ske i 2022/23 sæsonen
• Endnu flere medlemmer, alle udvalg skal arbejde benhårdt.
• Fuldstændig styr på frivillighed og opgavekort
• Have endnu mere gang i Squash banerne.
• Have endnu mere gang i Padel banerne
• DGI frivillighedskursus, vi er ved at afslutte det
• Idræt by night i August/september 
• Familie Idræt
• Endnu mere ”Bevæg dig for livet” indsatser
• Nye formiddag eller weekend aktiviteter
• Pr. Udvalget har flere ideer på vej, vi skal have flere penge i kassen.
• Vi skal arbejde benhårdt på at få endnu flere til at dyrke motion
• Har I ellers nogle gode ideer eller visioner, så send en mail.
• Skive kommunes bedste og største forening på både medlemmer og frivillige
• Hjerteklyngen
• Dart afdeling skal vokse
• Forsættelse af endnu mere senior idræt



Beretning fra Udvalgene

• Gymnastik
• Håndbold
• Badminton
• Motions og samvær
• Pr. Udvalg
• Svømning
• Tennis
• Padel tennis
• E-Sport



Gymnastikudvalgets beretning 

Gymnastikopvisning 2022 , 
endelig kunne vi gentage den

Gymnastikopvisning 2022 
endelig kunne vi gentage den



Gymnastikudvalgets beretning 

• 10 hold i vintersæsonen, 8 børnehold.
• + motion og samvær
• 267 tilmeldt gymnaster
• 28 trænere + hjælpere
• Gymnastikopvisning gennemført
• Indkøb af ny airtrack
• En fantastisk sæson blev afsluttet i en fantastisk stemning med 

mere end 1000 mennesker i Søby Højslev Arena, men en kæmpe 
tak til alle de fantastiske frivillige



Gymnastikudvalgets beretning 

Et år med mange nye og erfarne 
trænere.

Blandet spring 0-1 kl. 41 børn

Blandet spring 2-3 kl. 17 børn

Blandet Spring 4-9 kl.   17 børn

Forældrebarn                 38 børn            

Spilop 1 2021                 22 børn

Gymnastik opvisning 2022



Gymnastikudvalgets beretning 

Et år med mange nye og erfarne 
trænere.

Spilop 2  2021                37 børn

Tigerspring 2021           22 børn

Jump voksne           13 personer

Motionsdamer        28 damer

De gæve gutter       30 herrer



Gymnastikudvalgets beretning

• Nyheder til sæson 22/23

• Der arbejdes på flere ting og nye ideer søges

• Flere medlemmer og flere frivillige trænere ☺

• Målsætning at give alle børn, som har lyst til 
gymnastik mulighed for at komme på et hold

• Hjælp til at træne alle de fantastiske 
gymnastikhold, vi mangler frivillige til næste 
sæson, kontakt Maria  på 23981567



Vi ses til Gymnastik

Karina Bro Gjørtz

Maria Brammer

Bente Løvig Nielsen

Linda Jørgensen

Helle Immersen

Gymnastikudvalget 21/22



Håndboldudvalgets beretning

Fornuftig sæson hvor coronaen drillede os lidt, i form af 
en del kampflytninger.
Jyllandserieherrerne tæt på at rykke op.
Serie 2 damerne blev i rækken
Desværre måtte vi trække et jyllandserie damehold inden 
turneringen startede.
Vi måtte trække vore serie 1 herrer, da de blev skadet alle 
sammen
Flere hold deltog i tivolicup i september 2021
Nogle U13 piger og drenge var på trænerkursus i 
forbindelse med håndboldskolen i uge 42
Trille trolde løb med masser af deltagere
U11 drenge var til uofficielle DM i Greve. 
U15 drenge blev 2 ved kredsmesterskab
U15 drenge vandt B finalen ved Hancock cup
U19 drenge var i Prag til et fantastisk stævne der
U19 drenge spiller Jydsk mesterskab den 30.4 2022
22 håndboldhold i jhf turnering
Vi skal have flere frivillige og vi skal dyrke håndbolden 
som fællesskab for det skaber venner på tværs.

Sæson 21-22 gik fantastisk 



Håndboldudvalgets beretning

Kommende sæson 2022/23
Hold i alle rækker, dette vil lykkes 
Styr på alle trænerne
Stævneleder og dommer lounge.?
Håndboldens dag i hele skive kommmune

Sjov i hallen, skal være vildere
Hancock cup
Håndboldfitness starter op igen
Flere medlemmer, meget vigtigt
Håndboldkaravanen på skolerne
RIGTIG SJOV HÅNDBOLD ny tanke fra DHF
Forældrebarn håndbold
Trille trolle håndbold
Nathåndbold, vildt spændende
Uddannelse af flere dommere og trænere 
Bevæg dig for livet på skolerne
DGI og JHF stævner U6-U8
Deltagelser i JHFs kredsbestyrelsesmøder
Netværksmøder i JHF og DGI Regi

Jeg takker af hele mit hjerte for denne pris. Det gjorde 
mig sgu mega glad og beæret, tak for alle hilsner på 
facebook osv.



Hancock cup 2022 gennemført

Sammenhold og klubliv gør en 
forskel og i Nr. Søby IF gør vi en 
kæmpe forskel.

Endnu engang tak til jer alle fra 
håndboldudvalget og en kæmpe tak 
til alle frivillige trænere.

Sæson 2022/23 bliver forhåbentlig

Endnu større. ☺

Holdbillede 110 spillere og 22 
trænere. Billede fra 2022



Hancock cup 2022 gennemført

Igen 2 personer der har været 
frivillige, det meste af deres liv.

Viggo er 79 år

Erik er 77 år.

Ja der var en lang artikel om dem i 
Skive folkeblad, og et af de gode 
ting de sagde er:

Det er fedt at være frivillig og 
mærke den glæde, man skaber hos 
alle dem, der deltager i hancock
cup.

Igen en opfordring til at man skal 
melde sig som frivillig.

2 frivillige der takker af i Skive FH 
Hancock cup.



Håndboldudvalgets beretning

Trille trolde løb 2021

Hal 3(set i Prag)

Vor nye eventmanager sørgede 
for kagemand til Hancock cup



Håndboldudvalgets beretning

Et enkelt holdbillede af U19 drengene og deres 
modstandere i Prag. Dette gjorde de før hver kamp. 
Fantastisk god ide, der kunne vi lærer noget 



Håndboldudvalgets beretning 

U11 drenge på vej til Uofficielle 
DM i Greve

U15 drenge  vinder Hancock cup 
B finalen



Vi ses til håndbold

Thomas Birke

Trine Breinholdt

Teresa Rocatis

John Andersen

Ny Bjarne Linneberg

Ny Lotte Jensen

Ny AnneMarie Mortensen 

Ny Louise Jelsbak

Nr. Søby IF håndboldudvalg 
21/22



Badminton udvalgets beretning

• I samarbejde med HIF.
• 23 børn trænet engang i ugen og deltaget i 

stævner.
• 4 børnetrænere Johny-Sofie-Louise-

Christian.
• Voksne motion 104 i Arenaen og 36 spiller 

på Højslev skole.
• Motionisterne meget tilfredse med de 

første timer, svært at få besat de sene.
• Boldmaskine er fortsat et kæmpehit
• I løbet af sæsonen, har vi afholdt 2 

børnestævner med god tilslutning.
• Klubmesterskaberne blev afholdt, dog med 

skuffende tilslutning, måske pga højsæson 
for skiferie. 

• Voksenfjer en kæmpe succes med 39 
tilmeldte

Holdbillede af børnene der går til 
badminton 2022



Badminton udvalgets beretning

Voksenfjer kæmpe succes 

Til den kommende sæson er vi de samme 
trænere og samme udvalg, så det skal nok 
blive en god sæson.
Vi skal skabe endnu mere klubfølelse, 
spillerne og trænerne skal til lidt flere 
stævner. 
Vi skal arbejde på at få flere børn til 
badminton. 
Flere deltagere til klubmesterskabet.
Voksenfjer skal vokse sig større mere end 
40 medlemmer. 

En stor tak til trænere, udvalget og NSIF.
Endnu flere børn skal gå til Badminton



Vi ses til badminton

Johny Visborg

Christian Holm

Allan Jørgensen

Niels Torben Strøm Kristensen

Sofie Poulsen 

Badminton Udvalget 21/22



Motions og samvær udvalgets 
beretning

Ca. 130 medlemmer

I samarbejde med HIF

Gymnastik-badminton-bob-dans og 
nu Curling. 

Hver onsdag fra 9.30-12.00

Fantastisk samvær

Tak til Lis –Frede – Lene – SvendÅge
og Bodil.

Nyt Kempa tøj 2022



Pr.  udvalgets beretning

Igen må jeg rose Pr. Udvalgets for 
deres fantastiske indsats.

De fik igen vor sponsorindtægter til 
at nå sammen og mon ikke de gør 
det igen i 2022/23. Kunne de finde 
flere sponsor kroner, ville det være 
dejligt. ☺☺

Tak for jeres indsats

PS vi har brug for 2 nye frivillige til PR 
udvalget, er I friske. ☺

Vi skal i den kommende sæson ud og 
finde endnu flere penge hos vore 
sponsorer. ☺

Lars Christiansen kom til Byen



Tag godt imod dem, kære sponsorer

Pr. Udvalget består af:

Jane Norup Mark

Rene Nielsen

Simon Dige

Lone Balling

Kasper Breinholdt

Pr. Udvalget  21/22



Svømmeudvalgets beretning

Svømmeundervisning aflyst i 
2021

Denne aktivitet tilbydes i samarbejde

med HIF. Der tilbydes undervisning i

Nr. Søby Friluftsbad for begyndere

og øvede svømmere. I gennem

undervisningen bliver børnene mere

fortrolige med vandet og får prøvet

de grundlæggende teknikker af.

Der blev desværre ingen undervisning i

2021, men vi satser på det her i 2022



Tennis Udvalgets beretning

Tennis er også i samarbejde med HIF

Tennis spilles af mere end 100 
medlemmer. 

En kæmpe tak til Vagn og Svendåge, 
vor lokale banepassere.

Nyt til den kommende sæson, man 
tilmelder sig over hjemmesiden, 
hvor man også booker banen. 

Standerhejsning Lørdag den 30. april 
kl. 13.00

Solen skinnede i 2021 ☺



Padel udvalgets beretning

• NSIF/HIF PADEL UDVALG

• Havde arbejdsdag i marts hvor bolte, møtrikker m.m. blev efterspændt. Der ud 
over blev der fyldt sand på. Så banerne står skarpe til forår/sommeren 2022.   

• Pt. godt 30 helårs og cirka 50 halvårs medlemmer. Derudover nogle få måneds 
medlemmer.

• Banerne er også ok besøgt af gæstespillere, som booker online.

• Havde ”Intro dag” i søndags med pølser og øl/vand til de ca 90-100 besøgende. 
Sport24 var forbi med diverse gode tilbud på padel udstyr m.m. I det fine vejr, et 
godt besøgt arrangement.

• Der kommer større og bedre info/sponsor skilte i nær fremtid.

• Padel udvalg + Hallen(Bjarne) vil i nær fremtid lave en plan over hvad der skal ske 
med arealerne omkring banerne. Så det kan blive færdigt. Tænker græs, grus, 
bord/bænke m.m.

• Tanker omkring overdækning ved hallen eller skal man benytte ”skuret” ved 
tennisbanerne.

• Kommende arrangementer kunne være ”Ladies Only” eller ”Padel & Beer”

• Søby/Højslev Padel open uge 32 ”kun for medlemmer” 

• Følg ”Søby/Højslev Padeltennis” facebook’s side for løbende info.

• Opfordre til at bruge diverse skraldspande og askebæger for at holde området 
pænt og nydeligt.

• ET KRAV HUSK BETALING VIA MOBILPAY, HVIS DER ER GÆSTESPILLER(E) MED.

Introdag 24.april 2022(mere end 100 
personer deltog denne eftermiddag)



Padel Udvalgets beretning

Morten Sevelsted

Kim Laigaard

Kenn Hansen

Rene Nielsen

Peter Mark

Padel Udvalget 2022



E-Sportudvalgets beretning

Nye hold Girls Only – Rocket Leaque
– Fornite – frigaming + voksen hold 

Tilbød dem også forskellige andre 
træningsøvelser. Gym-håndbold osv.

Gode trænere og hjælpetrænere.

Til den kommende sæson går vi 
efter at få udviklet hold der skal til 
stævner, samt afvikle LAN party i 
arenaen den 10-12 september 2022. 

2 hold har deltaget i DGI turnering.

Der kommer nye tiltag.  

Esport klub trøje 



Regnskabets time ved Anita Sørensen 



Indkomne forslag

Desværre er der ikke kommet 
nogen forslag.



Valg til bestyrelsen

John Andersen – PÅ VALG

Karina Gjørtz - GENOPSTILLER IKKE

Helle Møller – PÅ VALG

Maria Brammer – IKKE PÅ VALG

Johny Visborg – IKKE PÅ VALG 

Thomas Birke – PÅ VALG

Min. 5 personer max. 7 personer.

Bestyrelsen i dag. 21/22



Valg til bestyrelsen- suppleanter

Simon Dige

Per Bjerre

Jimmy Jørgensen

Bestyrelsen i dag. 19/20



Valg af revisor

Christina Bjerre – Modtager Genvalg

Bitten Jeppesen – Ikke på Valg 

Suppleant:

Jørgen Justesen

Blot en tanke!!!!



Orientering

Halbestyrelsen:

Jonas Zinglersen 

Martin Gjørtz

Byfestudvalget:

Rasmus Bak

Jacob ”kok” Nielsen

Byfest 2022 50 års jubilæum



Evt.

Hvis ikke I er faldet i søvn, er vi nu nået til eventuelt.



Så skal vi lige hylde:

• Årets Træner

• Årets Ung Træner

• Årets Frivillig

Smid alt hvad I har i hænderne☺ og bliv frivillig, det betaler sig.



Hvor skal vi hen ??

Indlæg fra vor kære halinspektør 
Bjarne Linneberg 



Så vil vi gerne se alle frivillige heroppe


