Årsberetning formand 2020
2020 blev året, hvor intet blev som forventet, covid 19 gjorde sit indtog og ændrede på mange planlagte
arrangementer og aktiviteter.
Midt i marts stoppede alle aktiviteterne i SKIF grundet covid 19. Heldigvis var sæsonen for mange, ved at
være færdig, men der blev desværre ikke mulighed for den hyggelige afslutning. Også den traditionsrige
gymnastikopvisning i Teglgaards hallen og byens årlige sommerfest blev aflyst, hvilket mange ellers havde
glædet sig til.
I løbet af foråret og sommeren blev der åbnet mere op for aktiviteterne og sæsonen startede med
oprydning og indretning af både det nye og det gamle redskabsrum. Der er blevet god plads til redskaberne
med to redskabsrum.
Alle aktiviteter har i løbet af efteråret været i gang tilpasset restriktioner og forsamlingsforbud men måtte
desværre nedlukkes 15 december, hvilket igen betød aflysninger af juleafslutninger og ikke mindst det
traditionsrige nytårs volleystævne.
Aflysninger af arrangementer, nedlukning af aktiviteter og motionscentret har medført en nedgang i
medlemmer fra 772 til 646 fra 2019 til 2020, samt et manglende overskud i forbindelse med de planlagte
arrangementer. Der er af 2 gange søgt i alt 75.000 kr. ved coronapuljer og i alt bevilliget 27.000 kr. i
kompensation.
For at skyde sæsonstarten godt i gang, havde afdelingerne sammen med Karsten Plagborg lavet en film,
som skulle give god reklame for SKIF og bringe nye medlemmer til. Filmen blev lagt på SKIF’s facebookside
og sidenhen SKIF’s nye hjemmeside.
Et indsatsområde i 2020 har været at få lavet en professionel og overskuelig hjemmeside, hvilket vi selv
mener, at vi er kommet i mål med. Alle afdelinger i SKIF er ligeledes blevet trygge ved Nemtilmeld, hvilket
letter arbejdet for Linda, vores kasserer.
Som et nyt tiltag i SKIF, blev der i sommers nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med sommerskole,
for børn i Stenderup/Krogager og omegn. Sommerskolen er tænkt, som en uge i sommerferien, hvor de
enkelte udvalg, står for en hel/halv dag sammen med FDF og KB. Arbejdsgruppen har dog grundet uvished
om restriktioner og forsamlingsforbud besluttet, at udskyde det til 2022.
I efteråret besluttede hovedudvalget, at der skulle arbejdes på en ny omgang SKIF-tøj. Min Købmand,
Martin Moen og ZAZU ønskede alle at være sponsorer og i samarbejde med Sport 24 vil SKIF-tøjet blive
muligt at bestille først i 2021 samt når den nye sæson starter op i august/september 2021
Alle udvalg, har med deres formand i spidsen kæmpet for at holde gang i aktiviteterne med diverse
restriktioner, der har været undervejs. Der har været trukket store veksler på trænere, hjælpetrænere,
forældre og jeg vil på SKIF’s vegne gerne takke alle, som har bidraget og bakket op i dette covid-år.
Vi kan være stolte af den fællesskabsånd vi sammen knytter i SKIF.
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