
 

 

Sparkær Idrætsforening 
                 Referat 

Generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00 ved Klubhuset. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent:                                                                                                                                  
Lone Sørensen blev valgt 

2. Formandens beretning og beretninger fra udvalg                                                             
Formanden kunne berette at medlemstallet i foreningen er faldet fra 265 til 226. 
Foreningen er kommet godt igennem Corona pandemien. Ny flot redskabsbygning er 
færdig og taget i brug. Prisen blev på knap kr. 175.000 og der blev hentet et tilskud 
hjem på kr. 30.000, så en udgift for foreningen på ca. kr. 145.000. Også Multibanen er 
blevet renoveret og fremstår pæn og holdbar igen samt huset ved tennisbane har fået 
nyt tag og dør, så alt fremstår pænt og vedligeholdt.                                                                            
Dog skal der ses på rør ved rutsjebanen, hvor det er muligt at få fingre i klemme 
inden eftersyn senere på året.                                                                                                                           
I Billingeparken er der blevet etableret en fodboldgolfbane som er klar til at blive taget 
i brug. Aktivitetsgruppen er klar til at starte igen med opstart 21/4                                    
Der blev afviklet vinterløb og mandeløb, som det der var muligt i forhold til Covid 19 
Gymnastik og Fitness har kørt med 9 forskellige hold og haft en fin sæson.     
Badminton har haft en fremgang så alle 5 baner var i gang. Tennis har samme trofaste 
skare på 12 deltagere. Fodboldskolen blev afviklet i 2020 med 48 børn og afholdes igen 
2021 med 32 tilmeldte. Senior fodbold førstehold kom tilbage til serie 3 og andet 
holdet kom efter at være nede i serie 6 nu tilbage i serie 5 igen. Damefodbolden kører 
stabil med Mona Rosenlund Munk som ny træner. Årets Fjends Cup blev en kæmpe 
succes med 1842 tilskuere (det højeste antal under cuppen) og gav et super flot 
resultat til foreningen. Landsbypedellerne har overtaget græsslåningen omkring 
multibane og klubhuset mod at have deres maskine placeret i foreningens nye bygning, 
en rigtig fin aftale.                     
Efter fremlæggelse blev beretningen godkendt.                                                                            

3. Kassereren fremlægger regnskab og budgetforslag                                                                     
Karen fremlagde regnskabet og kunne fortælle at der i 2020 blev et overskud på kr. 
95.244,68 kr. Et flot resultat når man tænker at der er brugt kr. 175.000 på det nye 
skur, men det skyldes også det flotte resultat fra Fjends Cup. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Behandling af indkomne forslag 

Vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår, at Sparkær IF udtræder af repræsentantskabet i 
Østfjendshallen. Vedtages forslaget, udgår pkt. 10.                                                                                                                                                                                                           
Det blev enstemmig vedtaget, at Sparkær IF udtræder af repræsentantskabet i 
Østfjendshallen 



5. Valg af formand (lige år) 
Ikke på valg 

6. Valg af kasserer (2 år) (ulige år) 
Karen Ladefoged (modtager genvalg) 
Karen blev genvalgt 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) 
Mona Vistisen (modtager genvalg), Mogens Frederiksen (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsen foreslår Mette Holst Laursen 
Valg af 2 suppleanter (1 år). Forslag: Anders Ingemann Brøns og Torben Andersen  
Mona Vistisen blev genvalgt og Mette Holst Laursen blev valgt ind i bestyrelsen         
Suppleanter blev som 1. Torben Andersen og 2. Anders Ingemann Brøns 

8. Nedsættelse af udvalg (1 år). Bestyrelsen foreslår: 
Fodbold – Senior: Anders Ingemann Brøns og Majbritt Jensen 
Fodbold – Ungdom: Hans Peter Johansen og Heine Sahl 
Gymnastik: Susanne Holst Laursen og Anita Olesen 
Badminton: Ole S. Andersen og Søren Frederiksen 
Tennis: Erich Weller og Niels Jørgen Jørgensen 
Løb: Lone Bach Sørensen og Hans Peter Johansen 
Evt. andre idrætsudvalg 
Billingeparken: Mogens Frederiksen og Per Pedersen                                                                                      
Sammensætningen af udvalgene blev godkendt 

9. Valg af 2 revisorer (2 år) og suppleant (1 år) – Bestyrelsen foreslår: 
Jørn Tidemann og Torben Andersen. Mogens Frederiksen som suppleant                                                       
Blev godkendt                            

10. Valg af repræsentanter til Østfjendshallen (2 år) 
Kaj Skov Pedersen (Modtager genvalg)                                                                                                                
Punktet udgår i forhold til udfaldet i punkt 4 

11. Eventuelt 
Ingen 

 

Lone Bach Sørensen 
Dirigent 

 

 



 


