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Årets gang i SKIF ligner til forveksling tidligere år. Der er de årlige tilbagevendende begivenheder – vores fix 

punkter. Alle udvalg har godt styr på sagerne og deres aktiviteter, kassereren styrer økonomi og regnskab 

med kyndig hånd og sekretæren får nedfældet det vi aftaler. 

SKIF er en flerstrenget forening og vi er ikke bange for at starte nye aktiviteter op når bare der er mandskab 

bag projekterne. Det er enten en succes eller også bliver det ikke aktuelt. 

Vi har f eks taget Nem-tilmeld i brug og det letter på både træner- leder siden og på kassererens opgaver – 

det bruges til at betale kontingent på og arrangementer mm. Vi skal have vores brugere til at lære at 

benytte det og det går allerede godt. 

I Motionscenter hedder systemet Flexi Fitness som er et online tilmeldings- og betalingssystem. Der bliver 

taget et billede af motionisterne og de får udleveret et adgangskort til centeret. 

Vi har været ind over forsikring af redskaber i hallen – der er tegnet både løsøre- forsikring og 

bestyrelsesansvars forsikring. 

 Gaveregulativ, GDPR- håndtering af personfølsomme data, lederkontrakter og børneattester er 

gennemgået og opgraderet. 

Kriseberedskabs – plan er diskuteret og videre håndteres i 2020. 

PR. Vi er i gang med at lave en video om vores tilbud i foreningen – der via de sociale medier skal informere 

om hvilke aktiviteter vi kan tilbyde, inspirere og tiltrække nye medlemmer - vise hvor sjovt vi har det. Vi 

håber på at vi ved forskellige tiltag kan få vores mange herboende udlændinge med. Det er nok noget der 

skal ske via børnene. 

Netop børnene har juniorklubben godt styr på, e-sport og Lan tager sig af de lidt større børn og ”barnlige 

sjæle”, Nytårsvolley stævne, Byfestdeltagelse, Gymnastikopvisning, overnatninger i badminton og 

gymnastik, nytårsmarch er nogen af de ting udover almindelig aktivitet i de forskellige grene i vores 

forening. 

Og så er ringen sluttet vi er tilbage ved hovedbestyrelsen, udvalgene og deres medlemmer der gør et stort 

arbejde og ikke ligger på den lade side. Tak for det.  
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