
Hovedformandens beretning - Torben N. Petersen: 
Indledning 
Med hovedafdelingens generalforsamling afslutter vi årets ordinære generalforsamlinger i Skalborg 
Sportsklub. Jeg vil gerne benytte lejligheden til sige tak til afdelingsformændene for det store arbejde der 
bliver lavet ude i afdelingerne. Jeg kan med stor tilfredshed notere mig, at der fortsat er stor virkelyst og 
medlemsfremgang ude i afdelingerne, og det er med stolthed når jeg præsenterer mig som formand for 
Skalborg Sportsklub. 
 
FU 
Jeg vil også sige stor tak til Gert og Christel for jeres indsats som nyvalgt næstformand og kasserer i SSK.  
I har begge været med til at se på tingene med friske øjne, og Christel du har efterhånden været ude i alle 
krogene af vores regnskab, og efter en fin slutspurt sammen med Karin og revisorerne kom årets regnskab 
godt i mål.   
 
Aktiviteter 
Igen i år har der været afholdt flere større arrangementer i Agri Nord Idrætscenter, hvor afdelingerne har 
haft mulighed for at tjene rigtig mange gode penge, ved at bemande arbejdsopgaverne med frivillige. 
Jeg nævner i flæng – Danmark Spiser Sammen, Bilkas Forårsfest, Hasseris Boligselskabs 60 års jubilæum og 
Sallings Julefrokost. 
 
Herudover havde vi i 2017 påtaget os den ekstraordinære opgave at hjælpe med indkvarteringen af ca. 
2.000 landsstævnedeltagere på Camp Skalborg og Sofiendalskolen i forbindelse med afholdelsen af DGI 
Landsstævnet i Aalborg. Ca. 180 frivillige var med til at løfte denne store opgave – en opgave, hvor alle 
frivillige, med stort arrangement og overskud var med til at gøre dette til en uforglemmelig oplevelse for 
alle ”vores” gæster.  Stor tak til alle jer frivillige for denne enestående indsats, og en særlig tak til Lars og 
Lisbeth Skafte, Claus, Simon og Ove, der sammen med undertegnede styrede ”løjerne”. 
 
Resultatet af det store aktivitetsniveau kan også aflæses i afdelingernes regnskaber.  
 
Cafeteria 
Birgitte stoppede 1. november 2017 med at passe cafeteriet for at gå på pension.  
Heldigvis var hun dårligt gået ud af døren – før hun vendte rundt og kom ind af døren som frivillig tirsdag og 
torsdag. Hun er nu gået i partnerskab med Jesper ”mureren”, der er ansat til at passe cafeteriet mandag og 
onsdag. Jeg er helt sikker på, at cafeteriet med denne bemanding nok skal fortsætte med at bidrage til 
vores klubliv – og ”livvidde” - tænkte Jesper da han stod og stegte 80 burgere til fællesspisningen med 
Birgittes Bøfsandwich incl. brun sovs.  
 
Hallens brugerudvalg 
Igen i år har hallens brugerudvalg og halinspektøren sørget for, at Agri Nord Idrætscenter fremstår som en 
af de mest indbydende og veldrevne haller i Aalborg. 
 
Som det sidste skud på stammen, ser det nu ud til at der sammen med Aalborg Kommune er skabt 
økonomisk grundlag for at få etableret en permanent væg mellem hal 1 og 2.  
 
Tak for jeres arbejde og vores gode samarbejde.  
 
Hovedsponsorater  
SSK har fortsat 3 hovedsponsorater: Spar Nord - Aalborg Syd, Intersport Bredgade og Carlsberg. 
I år er hovedsponsoraterne med Spar Nord – Aalborg Syd og Carlsberg blevet forlænget, til alle parters 
tilfredshed. 



 
Herfra skal der lyde en tak til de 3 hovedsponsorer for et godt samarbejde i 2017 og vi glæder os til det 
fortsatte samarbejde i 2018. 
 
Hæderspriser 
Skalborg Sportsklubs legat – Lasse Todborg, Badminton og Allan Nielsen, Fodbold 
Årets navn i SSK – Claus G. Jensen, Fodbold 
 
Fremtidige tiltag 
Af hensyn til den fremtidige udvikling af Skalborg Sportsklub er der nye projekter der trænger sig på, i form 
af ekstra halkapacitet – f. eks. ny ”skal-hal” i umiddelbar tilknytning til Agri Nord Idrætscenter og etablering 
af en udendørs kunststofbane. 
 
Skalborg Sportsklub vil prioritere disse projekter højt i 2018, og vil arbejde for at de bliver en del af den 
igangværende udvikling af hele Skalborgområdet med nye store boligområder. 
 
75 års Jubilæum 
Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at Skalborg Sportsklub fylder 75 år den 20. maj 2018. 
Dette vil blive fejret lørdag den 26. maj 2018 – mere om dette i den nærmeste fremtid. 


