Fællesgeneralforsamling d. 19. april 2017 i Sahl Minihal
Referat
Fællesgeneralforsamlingen for Sahl Kultur- og Idrætsforening (SKIF), Sahl Minihals Foreningsfitness og
Sahl Minihal, 42 deltagere.
Jens Jespersen valgtes som dirigent for foreningerne, og som fælles stemmetællere valgtes Jens Martin
Mølgaard og Ole Jensen.
Alle tre foreningers formandsberetninger, regnskaber og budgetforslag blev hver for sig énstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Preben Jakobsen indledte på de deltagende foreningers vegne med at byde velkommen og rettede herved en
stor tak til Hanne og Arne Halkjær Rasmussen for deres engagement omkring udsmykning af hallen med
blomster- og planter, samt deres arbejde med pasning og udlejning af byens flagallé.

Sahl Kultur- og Idrætsforening :
Følgende nyvalgtes til bestyrelsen: Rasmus Christiansen og Flemming Nordentoft, Preben Jakobsen og Peter Salling
Rasmussen blev genvalgt.
Anne-Dorthe M. Pedersen genvalgtes som suppleant.
Som revisorer genvalgtes Hans Ole Jensen og Jens Jespersen.
Bestyrelsen består herefter af: Preben Jakobsen, Peter Rasmussen, Lene Lauritsen, Claus Lindhardt Christensen,
Rasmus Christiansen, Flemming Nordentoft, Werner Meyer og Anne-Dorthe M. Pedersen som suppleant.
Formanden, Preben Jakobsen, kunne i sin beretning udtrykke tilfredshed med foreningens økonomi og et stigende
medlemstal (p.t. 131 mod 100 på samme tidspunkt forrige år). En sanering af forskellige "cigarkasser" med selvstændig
økonomi havde bevirket et par ekstraordinære indtægter, og alt ialt kunne ved årets slutning konstateres et overskud på
den ordinære drift.
Status på foreningens medlemsaktiviteter viste, at badminton stadig fungerer både for børn /unge og voksne. Træningsopbakningen havde været god, men der var behov for en øget tilslutning til aktiviteten som helhed. Det lykkedes ikke at
få etableret hverken pardans for voksne eller hitfit i år. Heller ikke dilettant- / revyaktiviteten havde kunnet samle tilstrækkeligt mange interesserede, nye fremstød forsøges næste sæson. En planlagt tur til Vestre Landsret i Viborg havde
også manglet den fornødne tilslutning. Derimod havde Sankt Hans-arrangementet traditionen tro igen kunnet afholdes
ved lokale kræfters indsats, og årets oktoberfest havde med over 100 deltagere givet et pænt overskud.
Julebelysningen, som der også fremadrettet er afsat vedligeholdelsesmidler til, havde igen fungeret ved frivillig hjælp.
Ormstrup havde sponseret juletræet, Lene og Poul trakterede med gløgg og æbleskiver ved tændingen. Årets julemarked
og juletræsarrangementet for børn havde haft fin tilslutning. Omkring Kirke- og Borgerbladet, som foreningen stadig er
medudgiver af og sponsor for, var sket en ny fordeling af dritsomkostningerne mellem parterne, og der blev i samme
forbindelse rettet en tak til Steffen for et engageret redaktør- og distributionsarbejde. En vinsmagning i samarbejde med
Sahl Minihal havde kunnet mønstre 30 deltagere og havde genereret et overskud. Bestyrelsesmedlemmers hjælp ved
Hestemarkedet havde også givet foreningen en indtægt, og "Running Dinner"-arrangementet med 70 deltagere havde
takket være tovholderne Inge og Torben Nielsen været en succes med et klækkeligt foreningsoverskud.
Projektet Sahl Park blev afsluttet, og den officielle indvielse fandt sted 2. april i samarbejde med børnehaven. Med frivillig arbejdskraft lykkedes det at gennemføre projektet lidt under budgettet på de 350.000kr.
Grundet Hanne og Arnes fraflytning erklærede Hans Ole Jensen sig villig til at overtage hvervet omkring flagalléen
sammen med Poul Erik Markvart Pedersen i foreløbig et år. Retningslinier for SKIF- medlemmers gratis lån af flag
samt for udlejningen generelt vil blive offentliggjort efter redigering af de eksisterende retningslinier.
Af kommende tiltag nævntes: Gentagelse af vinsmagningsarrangement, Running Dinner, forsøg på etablering af dilettant /revy, etablering af ungdoms-crossfithold til Cross-power i samarbejde med Sahl Minihal Fitness og udgivelse af
fremlagt udkast til ny byvelkomstfolder, der skulle kombineres med tilflytterbesøg.
Formanden sluttede sin beretning med en tak til de involverede lokalforeningers bestyrelser for et rigtig godt og udbytterigt samarbejde i det forløbne år.
Bestyrelsens forslag til drøftelse af en investering på 50 % af egenkapitalen blev mødt både med skepsis og interesse.
Diskussionen herom mundede ud i et forslag til afstemning fra bestyrelsen om en 30 % investering af egenkapitalen
med lavrisikoprofil ved Sparekassen Kronjyllands mellemkomst. Forslaget kunne ikke opnå det vedtægtsbestemte 2/3dels flertal, og blev således forkastet. Forsamlingen opfordrede dog bestyrelsen til fortsat at afsøge kapitalvækstmuligheder ved bl.a. også at konsultere Sparekassen Kronjylland forud for næste års generalforsamling.

Sahl Minihal Foreningsfitness:
Følgende nyvalgtes til bestyrelsen: Jeanette Nordentoft og Jens-Peter Pedersen (genvalgt).
Suppleanter blev ikke valgt.
Som revisorer genvalgtes Dorrit Jakobsen.
Bestyrelsen består herefter af: Preben Jakobsen, René Ludvigsen, Jeanette Nordentoft og Jens-Peter Pedersen
Formanden, Jens-Peter Pedersen, gjorde i sin beretning rede for årets forløb siden starten i 2015 med totalinvesteringen
på 300.000.-, og kunne fortrøstningsfuldt se tilbage på et aktivt år med en positiv regnskabsmæssig udgang. Foreningen
har p.t. 73 aktive medlemmer i alderen 15 - 80 år og 9 instruktører. Siden opstarten havde foreningen haft mere end 125
medlemmer, hvilket dog ikke havde været nem at fastholde kontinuerligt, mest på grund af en vis svingdørseffekt ved 3
mdr.s medlemsskaberne.
Nøglecentersystemet muliggjorde stadig en problemfri åbningstid for alle mellem kl. 5 - 23. Foruden fri træning i
fitnesscenteret kunne nu også tilbydes holdtræning som seniorfitness, indoor-cycling og cross-power. Senest kunne
tilbudet udvides med 2 hold mere, "mave-balle-lår"-træning og yoga. Der blev ydermere gjort opmærksom på nye
træningsmuligheder i Sahl Park, hvor der var etableret nye udendørsredskaber, hvortil fitness havde givet 10.000 kr.
Instruktørerne var fortsat ulønnede, men kunne til gengæld oppebære et gratis medlemsskab for indsatsen. I en normaluge i Sahl Minihal Foreningsfitness blev ydet omkring 10 timer frivilligt arbejde.
Formanden gav afslutningsvis udtryk for et optimistisk syn på fremtiden med håb om et nogenlunde fast medlemsniveau på de omkring100 medlemmer, selv om det aktuell medlemsantal fint kunne bære de nuværende investeringer og
kvalitetsniveauet.
Jens-Peter afrundede med at takke de øvrige foreninger og bestyrelsen, samt instruktører for samarbejdet og sponsorerne for deres flotte opbakning.

Sahl Minihal:
Følgende nyvalg til bestyrelsen: Kim Guldahl, Dorrit (genvalgt) og Jens-Peter (genvalgt)
Som suppleanter valgtes Ole Jensen og Regnar K. Nielsen
Jørgen Løbner, statsautoriseret revisor fortsætter med revisionen af hallens regnskab.
Bestyrelsen består herefter af: Dorrit Jakobsen, Jens-Peter Pedersen,René Ludvigsen,Kim Guldahl og Hans Ole Jensen.
Formanden, Dorrit Jakobsen, glædede sig indledningsvis over, at året på trods af et til tider stort arbejdspres i bestyrelsen, ikke mindst p.g.a. flere renoveringer og et forøget serviceniveau, kunne slutte med et på alle måder positivt resultat, både aktivitets- og regnskabsmæssigt, herunder tilskudet fra Viborg kommune.
Hallen havde lagt lokaler til ugtl. præmiewhist i 1. sal i vinterhalvåret. I hele 2016 havde hallen eller 1. salen været i
brug 19 gange til møder, børnefødselsdage, runde fødselsdage, kobberbryllup, sølv- bryllup, og foredrag, og i foråret
havde hallen været det afsluttende samlingspunkt for den succesfulde ”Running Dinner”-event. Behovet for også fremover at kunne bruge hallen så lyst ud: I første halvår af 2017 var således fastlagt 17 arrangementer, og der havde desuden været bookinger for både 2018 og 2020. Fredagscaféen med fællesspisninger 2 gange i efteråret og 3 gange i foråret, oktober-/høstfest og julemarked kunne også fremover betragtes som faste begivenheder i hallen, foruden de sædvanlige sports- og fitness-aktiviteter samt dagplejen.
For at kunne holde en rimelig daglig lokalestandart havde hallen i samarbejde med børnehaven truffet aftale med en
rengøringsassistent 2-3 gange om ugen og herudover efter behov. Endvidere var aftalt en grundig rengøring af køkkenet
2 gange årlig med Kim Guldahl, samt hovedrengøring i hallens omklædningsrum og i 1. sal to gange årligt.
Af renoveringer nævntes udskiftning af køkkenbordplade, flytning af køleskab, istandsættelse af køkkenelevatoren og
udendørsområder (fliser, indgangsparti, buske- /træbeskæringer). Der var yderligere truffet beslutning om en kommende reparation af taget over køkkenet og udskiftning af ovenlyspladerne i hallen. Omklædningsrummene stod foran en
opfriskning, samt diverse andre malerarbejder og en udskiftning af trappetårnets vinduer p.g.a. råd i rammerne.
Afslutningsvis takkede Dorrit øvrige lokalforeningers og egen bestyrelse for et givtigt samarbejde i det forløbne år.
På given forespørgsel kunne Dorrit meddele, at der var rabatter at hente for medlemmer af hallen ved leje af lokaler. P.t.
var normalprisen for den store sal 2500kr /døgn mod en medlemspris på 1500kr./døgn, og på timebasis 150kr for alle.
Beretningen høstede megen ros til bestyrelsen fra forsamlingen for det arbejde, der var blevet lagt for dagen, og der blev
i samme forbindelse opfordret til at agitere yderligere for halmedlemsskab hos tilflyttere.
wm 19/04.17

