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1. Valg af dirigent: 

Ove Sørensen blev valgt til dirigent for hovedgeneralforsamlingen. 

 

2. Formændenes beretning for det forløbne år:  

Hovedformand 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.  

 

Fodboldformand Claus Jensen: 

Planen for 2017 – som jeg berettede om at vi ville arbejde for - på sidste generalforsamling 

1. SU – tilgang af Thomas Knapp – Allan, Mark og Kim 

 a. Børnehaver 

  i. Fokus punkt – Jess styrke - NIKS 

 b. Skoleelever 180  - TJEK 

 c. Ungleder - TJEK 

2. DGI stævne – 40 kr. i timen – eks. 5 mand 5 timer x 2 dage = 2.000 kr. - TJEK 

3. Tribune - NIKS 

4. Nye spillerbokse - TJEK 

5. Veteran hold – Jimmi Kromand - TJEK 

6. Trænerstabel intakt – dog mangler vi til Senior - TJEK 

7. DBU Pige 2020 plan – styrker holdet- TJEK 

8. Træner team og alle stabsfolk på plads – grundlaget for forsat vækst – TJEK 

 

2017 

Derudover opnåede vi følgende: 

• Hele ungdomsafdelingen til fælles overnatning 

• Pigeafdelingen – hele 5 hold i gang – U14 var med i Barcelona  

• Fitness for kvinder – godt i gang 

• Barcelona – med 110 deltagere 

• Fodboldskolen – tak til Torben og Benny 

• Stor tilslutning fra fodboldspillere og familier til aktivitetsplanen – specielt DGI 

• Store kampdag 

• Skillevægge med billeder og vimpler 

• At runde 300 medlemmer i fodboldafdelingen – dette er ikke sket før i SSK historie (som 

jeg kan læse mig til) 

• Økonomisk flot resultat – grunden den høje niveau på diverse opgaver på 

aktivitetsplanen 

 

Planer for 2018: 

• Sponsorudvalg 

• Pigeraketten – vi er tilmeldt 

• Fodboldskolen – Torben og Benny 

• Storekampdag - gentagelse 

• E-sport 

• Drifte klubben sundt 

• Oprykning med senior hold 

• Forsat sikre en gode udvikling og den gode stemning – sikre god opførsel på banen jf. 

skilte 

• Minimere indkøb – da vi har taget investeringerne i 2017 

 

Badmintonformand Morten Torp: 

Vi er her ved årsskiftet 2017-2018 100 medlemmer i Skalborg SK badminton fordelt på 41 

ungsdomsspillerer mellem 0-18 år, 35 seniorspillere samt 25 motionister. 



Ungdomsafdelingen har til dagligt i 2017 været varetaget af Finn Nielsen og der har i 2017 

ikke været yderligere ansvarlige for afdelingerne. De ikke bemandede funktioner er blevet 

varetaget af den samlede bestyrelse. 

 

For at sikre udviklingen i afdelingerne og sammenholdet i badmintonafdelingen vil disse 

pladser søges besat med hurtigst muligt. Indtil da varetages opgaven af den samlede 

bestyrelse 

 

Ungdomsafdeling 

Ungdomsafdelingen har pt. ca. 41 medlemmer. 

På trænersiden har året budt på en rokade hvor første halvår var med et fortsættende 

hold. 

 

I forbindelse med sæsonstarten har vi haft glæden at kunne få, Søren Nielsen Nielsen til at 

varetage ungdomstræningen mandagen, Mathilde XX om onsdagen. Valdemar Nielsen er 

den gennemgående hjælpetræner, mens Anders Bisgaard varetager fredagstræningen. 

 

Sammen har trænerteamet tilrettelagt træningen efter den fortsættende ungdomsstrategi, 

som bestyrelsen vedtog i foråret 2016. Kort fortalt er den følgende:  

Vores overordnede målsætning er at vores ungdomsspillere efter deres U17 sæson kan 

indgå på et af vores seniorturneringshold. Konkret ønsker vi at minimum 5 spillere per 3. 

årgang skal opnå at spille seniorbadminton på turneringsplan i Skalborg SK. Vi ønsker 

dermed at sikre at ungdomsafdelingen er den primære kilde for talenter til vores 

seniorhold.  

 

For at opnå dette bør ungdomsspillere, som har et ønske om at spille seniorturneringer, 

minimum være på B-niveau når de er andetårs U15-spillere. Derfor ser vi gerne at spillere 

med disse mål aktivt deltager i ungdomsholdturneringer- og stævner udover træningen i 

Agri Nord Idrætscenter. 

 

I denne sæson er der tilmeldt 4 hold i holdturneringen. Holdene er i følgende rækker 1 hold 

i U13D & 1 i U13B, samt 1 hold i U15C & 1 hold i U15B. 

 

Tak til de forældre, der hjælper til med kampafviklingen her i rollen som holdledere. 

Der har igen i år været en stor aktivitet omkring deltagelse i åbne stævner for 

ungdomsafdelingen. En voksende skare på omkring 10-12 ungdomsspillere deltager 

jævnligt i disse turneringer, der virkeligt modner spillerne. Bestyrelsen har, som tidligere 

beskrevet, sat en sportslig målsætning om, at afdelingen skal fostre minimum 5 U15B-

spillere over en 3 års periode. Vi har pt. følgende spillere der rangerer som B-spillere eller 

derover: 

U13M: Luna Torp 

U13B: Liv Skafte Andersen, August Broe, Nick Christensen, Celina Lundager,  

U15B: Jonas Bjerregaard, Magnus Christensen, Mads Høyer, Mads Pedersen, Mikkel Berg 

 - 9 opfylder pt. målsætning. 

   

U17E/M: Valdemar Nielsen, Andreas Lund, Marcus Munkholm 

U17A: Camilla Duus, Peter Wagner, Andreas Moldovan, Jeppe Broe 

U19E: Frederik Lauritsen,  

U19M: Ida Haugaard,  

 - 9 opfylder forudsætningerne for at spille som Ung-seniorer. 

 

Året har desuden budt på en række toppræstationer i individuelle stævner for en række af 

ungdomsspillerne.  

Specielt skal nævnes Frederik Lauritsen, som pt. ligger numer 1 i eliterækken - FLOT 

Stort tillykke herfra! 



Vi er ved indgangen til det nye år at vi har fyldte ungdomshold og således pt. må indføre 

venteliste. 

 

Senior 

Seniorafdelingen har i denne sæson oplevet tilgang og har ca., 40 spillere.  

Sæsonen 2016/2017 glippede vi desværre, trods tætte kampe, oprykningen for vores 2 

bedste hold. 

I denne sæson har vi 4 seniorhold med i holdturneringen med følgende placeringer:  

• Kredsserien, ligger nummer 1 og har kvalificeret sig til oprykningsslutspillet med 

maksimum point. 

• Serie 1, andenholdet ligger nummer 1 og har kvalificeret sig til oprykningsslutspillet med 

maksimum point. 

• Serie 1, tredieholdet må i år kæmpe for at undgå nedrykning 

• Serie 2, fjerdeholdet ligger i den tunge ende i sin pulje. 

 

Socialt fungerer seniorafdelingen rigtig godt hvor der er stor deltagelse til fester og andre 

sociale arrangementer i truppen. Der er et godt træner/spiller samarbejde. 

Truppen har kun i mindre grad deltaget i indtægtsgivende aktiviteter, og bestyrelsen vil i 

den kommende sæson til at sætte større krav til denne deltagelse for at skabe 

sammenhæng i økonomien, da det er dyrt at have hold i Danmarks- og Kredsserien og 

væsentlige indtægtskilder er faldet bort fra afdelingen. Det bliver en del af et ændret 

værdisæt for klubben. 

 

Aktiviteter 

Forår 2017 

• Klubmesterskaber 

• U15-U19 stævne 

Efterår 2017  

• Badmintonskole i efterårsferien 

• U9-U13 stævne 

• Juleafslutning 

 

Økonomi 

2017 har været et år hvor økonomien har været vigtigt punkt. Dette er udløst af at vi ikke 

fremover kan forvente at få støttemidler/tipsmidler i det omfang som klubben de senere år 

har været vant til. 

 

Dette har betydet at aktiviteterne som er blevet igangsat i 2017 har skullet kunne ”løbe 

rundt” i sig selv. Derudover er bl.a. Rønbjergturen blevet aflyst da denne tidligere har 

været finansiering med væsentlig tilskud fra klubben. 

Vi har med andre ord sparet det ind som bestyrelsen har vurderet har kunnet lade sig gøre. 

 

Dette sammenholdt med det store tilskud vi har fået fra støttemidler/tipsmidler som vi har 

fået i året at der er et overskud på 75 tkr. som dog modsvares af et underskud i 

foregående år på 61 tkr.  

Over de sidste to år er der således et overskud på 14 tkr. 

 

Vi står dog i den situation at vi påtrods af mange medlemmer ikke kan få økonomien til at 

hænge sammen med det aktuelle aktivitetsniveau. 

Bestyrelsen og undertegnede har valgt at fremlægge et budget hvor vi kan fastholde vores 

ambitiøse og aktive klub. 

 

Dette budget forudsætter dog en forbedring af økonomien med ændring i kontingent og 

forventede aktivitetsniveau af medlemmerne. 



Der præsenteres derfor i dag en forøgelse af kontingent til sikring af ”bunden” i økonomien. 

Derudover ønskes der yderligere tiltag igangsat som kan styrke indtægtssiden. 

 

2018 

Sæsonen 2018/2019 bliver på flere områder et spændende år for Skalborg SK Badminton, 

hvor såvel det sportslige med evt. oprykning af seniorerne, udvikling af nye ungdom 

spillere, badmintonskoler og andre sportslige aktiviteter vil være i fokus. Samtidig med at 

økonomien stabiliseres.  

 

Dette sammenholdt med et ønske om at udvikle en endnu stærkere klubånd på tværs af 

alder, køn og niveau mener vi giver Skalborg SK Badminton for også i det kommende år vil 

udvikle sig positivt.  

 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til resten af bestyrelsen, som har været dygtige til at 

tage imod de opgaver som vi har i vores klub, og selvfølgelig til de mange frivillige og 

forældre, som hjælper os med turneringer, stævner osv. Specielt i forbindelse med 

afvikling af DGI landsstævne kom der resurser til støtte af klubben. Denne opbakning 

takker jeg mange gange for. 

 

I forbindelse med denne generalforsamling har Rikke Christiansen valgt at udtræde af 

bestyrelsen vi takker Rikke for hendes store indsats gennem årene og vi vil mangle hende i 

forbindelse med afvikling af større stævner. 

 

Håndboldformand Simon Jensen: 

Endnu et år er gået i Skalborg Håndbold-regi - og der er både resultat- og 

organisationsmæssigt sket flere ting, der er værd at benævne i denne årsgennemgang.  

 

Jeg har dog mod på meget mere - og de forestående problematikker og opgaver, vi står 

over for i Skalborg Håndbold, finder jeg alle sammen både udfordrende og interessante!  

 

Eksempelvis slås vi stadig med en stadigt svindende ungdomsafdeling, der - udover et 

sammenbragt U14-pigehold og et mindre U8/U10-mixhold - ikke består af meget. Vi står 

derfor i håndboldbestyrelsen overfor et meget spændende forløb og en mindst lige så 

spændende og omfattende opgave for at få genetableret ungdomsafdelingen i Skalborg 

Håndbold - og lige så bibringe og integrere en Skalborg Håndbold-kultur og -ånd for den 

fremtidige ungdomsafdeling.  

 

Netop dette projekt har jeg stor tiltro til, at vi kan lykkes med - i hvert fald er ressourcerne 

store og tiltagende, initiativtagerne er flere og ønsket om en bedre fremtid for ungdommen 

i Skalborg Håndbold er i særligt høj grad til stede!  

 

Når det er sagt og skrevet, skal jeg som formand imidlertid også gøre opmærksom på 

vores seniorafdeling samt HåndboldFitness-hold i Skalborg Håndbold - for her er tilstanden 

kun til at blive glad af og yderst benovet over. Således tæller HåndboldFitness-holdet nu 

over 15 aktive medlemmer - og stadigt flere søger til for at prøve samt udfordre konceptet 

PPP; ”Puls, Power og Play”.  

 

Samtidigt er seniorafdelingen i håndboldafdelingen i rivende udvikling - medlemstilgangen 

over de senere år her har været ovenud fantastisk. Samtidigt er det kun at tage hatten af 

for det sociale arbejde, der også udføres på de to mandskaber, som gør en dyd ud af at 

afholde arrangementer på tværs af hold og køn - og en decideret kultur blandt 

seniormedlemmerne er efterhånden ved at være etableret; til ekstatisk glæde for 

undertegnede. 

 



En anden succes, som fortjener mindst lige så meget opmærksomhed som førnævnte, er 

opstarten af Special Olympics-holdet i håndboldafdelingen. Handicapholdet har været en 

kæmpe succes for Skalborg Håndbold - og Special Olympics-spillerne bidrager med deres 

altid positive humør og sind til, at der er liv og glade dage, når de indtræder hallen til 

enten træning eller kamp. Det er en stor, stor fornøjelse at være vidne til.  

 

Der skal som altid lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, der for håndboldafdelingen har 

leveret et stykke arbejde i klubben og fællesskabets tjeneste - det være sig i forbindelse 

med sommerens fremragende afvikling af DGI-landsstævnet eller til ét af de mange større 

eller mindre arrangementer i Agri Nord Idrætscenter.  

 

Jeres indsats er enormt værdsat - ikke mindst af mig som formand - og til stor gavn for 

både håndboldafdelingens medlemmer og regnskab. Uden frivilligheden og uselviskheden 

kunne en forening som Skalborg Sportsklub ikke fungere på det niveau, som den gør i dag.  

 

Vores to årligt tilbagevendende begivenheder - gavespillet i november og juletræssalget i 

december - nød også igen i år stor succes - endda i stor grad, at begge aktiviteter slog 

omsætningsrekord! Det er der som udgangspunkt mange mennesker at takke for - men 

særligt Ove og Karins formidable arbejde med håndboldafdelingens gavespil kan der ikke 

sættes nok pris på! Tak er et fattigt ord i den sammenhæng.  

 

Afslutningsvis skal der lyde en tak til alle håndboldafdelingens trænere, ledere og 

bestyrelsesmedlemmer for endnu et gennemført år i Skalborg Håndbold - og der skal lyde 

en sidste og endnu større tak til Ove Sørensen og Jakob Andersen, der fra dags dato 

fratræder bestyrelsen i Skalborg SKs håndboldafdeling. Jeres bidrag, inputs og 

tilstedeværelse er og har været enormt værdsat!  

 

Hertil er der blot afslutningsvis tilbage at ønske god vind fremover til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer samt ønske en fortsat god forårssæson til alle håndboldsspillere i 

Skalborg Sportsklub. 

 

Krolfformand Peter Freiheit: 

Velkommen til generalforsamling. Det er dejligt at se så stor en opbakning til vores klub. 

Medlemstallet stiger fortsat, vi er nu oppe på 40 medlemmer. 

 

Vi har i det forløbne år heldigvis ikke mistet nogen af vores medlemmer, det er vi meget 

glade for. 

 

2017 har været et godt og travlt år for vores afdeling og SSK. Udover hvad vi normalt har 

deltaget i, har vi i 2017 også medvirket til afvikling af store arrangementer i samarbejde 

med de øvrige afdelinger i SSK, her skal blot nævnes DGI's Landsstævne, det er noget der 

har været med til at fylde vores pengekasse op. 

 

Jeg vil gerne takke alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, et 

samarbejde som jeg glæder mig til at forsætte med, også i 2018. En stor tak skal lyde til 

jer alle, samt til hallens personale for den store hjælp I yder i forbindelse med afvikling af 

vore arrangementer, fester og turneringer. Jeg skal i den anledning minde vore 

medlemmer om den af SSK udsendte Aktivitetsplan, herigennem kan man tilmelde sig til 

forskellige arrangementer/opgaver, som man kan hjælpe til ved, hvorved at SSK tjener 

gode penge som fordeles mellem afdelingerne. 

 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2017, samt et antal lige her og nu møder. 

Derudover har jeg som formand deltaget i 4 Hovedbestyrelsesmøder i SSK, samt 4 møder i 

DAI-regi. 

 



Vi afholdt standerhejsning den 3. april med fin deltagelse. Derudover har vi afholdt 4 

fødselsdagsarrangementer + 1 julearrangement og 1 Godt Nytår arrangement, alle med fin 

deltagelse. 

 

Fra 2017 besluttede bestyrelsen at ændre på betaling for deltagelse til vore fester, således 

at der fremover vil være en egenbetaling  for menuen på 50,- kr. pr. medlem, ikke 

medlemmer (Grill + Julefest) betaler menu-prisen, dette vil også være gældende i 2018. 

 

Vi har ændret lidt på kontingentbetalingen. Kontingentet er stadig kun 200,- , men den 

gælder nu fra januar til december. Kontingentet skal senest være betalt den 31. januar for 

at man kan deltage ved generalforsamlingen. 

 

Ophavsret og Logo 

Vi er her i efteråret blevet kontaktet af Randers Seniorkrolf der påstår, at vi har krænket 

deres ophavsrettigheder på tegningen "Krolfspiller", som de anvender som logo på deres 

hjemmeside. 

 

Vi kontaktede dem for at få dokumentation for deres ophavsrettighed, hvilket de ikke 

ønskede at udlevere, og i stedet sendte de en trussel om at de ville søge økonomisk 

erstatning. 

 

Vi er i bestyrelsen på ingen måder interesseret i at overtræde ophavsrettigheder eller 

skulle betale erstatning stor eller lille, vi har derfor besluttet at fjerne tegningen og 

fremover alene anvende SSK's logo. 

  

Turneringer 

Vi har haft 4 hold med i DAI's puljeturnering, ingen af holdene gik videre til 

Puljevinderfinalen. 

 

Ved DAI's danmarksmesterskabs turnering deltog Ingrid Kristensen, og hun opnåede en 

12. plads. Tillykke med det, endnu engang. 

 

Udover puljeturneringen har vi også deltaget ved flere andre stævner mm. 

DAI's Regionsmesterskaber 2017, blev afviklet den 21. august på vore baner. Der var stor 

deltagelse.  

 

Vinderne af vores interne snitspil blev Bjarne Akselsen og Inga Batsberg med henholdsvis 

68,4 og 68,4, skilte med deres navne vil blive påsat Den Gyldne Krolfkølle. Tillykke med 

hæderen til dem begge. 

 

Opstart og slut på snitspillet er i 2018 den 4. april og 17. oktober. 

 

Skalborg Open 2017 

For anden gang afholdt vi vores egen turnering. Der var tilmeldt 122 spillere fra 10 

forskellige klubber. Det blev en stor succes, og vi havde besøg af GVD-Tv, som havde et 

fint indslag med i aftnens udsendelse. Der vil også blive et stævne i 2018, det afholdes den 

25. juli. 

 

Spillertrøjer 

Bestyrelsen besluttede i 2017 at bruge nogle af vore sponsorpenge fra Intersport-

sponsoratet på at indkøbe spillertrøjer, disse er nu udleveret. 

 

Nye og kommende medlemmer vil få samme tilbud, reglerne for udlevering kan ses på 

referatet fra generalforsamlingen sidste år. 

 



Det forventes de som får udleveret en spilletrøje, bærer den i forbindelse med stævner og 

andre arrangementer, som vi deltager i, for på den måde at synliggøre vores forening. 

 

Jeg håber, at 2018 må blive et lige så godt år for vores klub som 2017. Vi vil gøre alt for at 

sende så meget information om vore aktiviteter ud til jer på mail, men da nogen af jer kan 

have problemer med at åbne forskellige filformater på jeres computer, opfordres I til at 

holde øje med vores opslagstavle i klubhuset. 

 

På opslagstavlen kan I finde tilmeldingslister til turneringer, stævner og fester mm. samt 

andre former for information. 

 

Tak for samarbejdet til alle. 

 

Bordtennisformand pt. ubesat (derfor fremlagt af bestyrelsesmedlemmerne John 

Karlsen og Jim Hammer): 

Bordtennisafdelingen er PT. uden formand, så bestyrelsesmedlemmerne John og Jim 

fremlagde i fællesskab formandens beretning. Der blev rettet en stor tak til den afgået 

formand Morten Hansen, som har ydet en stor indsats i klubben.  

 

Klubben har økonomisk nydt godt af den manglende elitesatsning, som drænede klubben 

for penge med hensyn til kørselsgodtgørelse m.m. 

 

Der er dog ytret ønske om et Jyllandseriehold i næste sæson, hvor vi for femte år i træk 

også er repræsenteret i Aalborg firmasports bedste række – med Aalborgmesterskaber til 

følge. Bestyrelsen ønsker ikke at satse økonomisk for at tiltrække spillere til det kommende 

Jyllandseriehold, det skal være interessen der skal drive værket. 

 

Hygge har altid været nøgleordet i bordtennisafdelingen, og det vil det også være 

fremover, med vores faste traditioner som handicapmesterskab, julefrokost, 

grill/opstartsfest samt klubmesterskab. Årets handicapmester blev Lars Nyholm, der 

udviste glimrende takter under turneringen.  

 

Målet fremover er at klubben økonomisk skal hvile i sig selv, og med de nuværende 25 

medlemmer virker det som en realistisk målsætning, uden ekstra indtægter. 

 

Støtteforeningsformand Poul Erik Nielsen:  

Banko 

Vi startede op mandag i uge 40 med hjælp fra fodbold, håndbold, bordtennis og krolf. Vi 

tilbyder alle afdelinger et gavespil, men det er kun fodbold og håndbold der benytter sig af 

dette. Det ser ud til at der kommer flere til banko.  

 

Træner/leder-fest 

Som så mange år før, afholder vi træner/leder fest den 3. lørdag i januar. 

 

Fastelavnsfest 

Fastelavnsfesten blev afholdt i hallen med hjælp fra halsjakket, fik vi stillet det hele op. 

Deltager antallet var ok, men vi skulle ud at finde en trylle kunstner til dyre penge så 

overskud. 

 

Bagagerumsmarked 

Vi fik et pænt overskud ud af vores arbejde - tak til alle der har hjulpet med dette. 

 

Skt. Hans 

Der kommer mange folk til bålet, men tilslutningen før bålet kunne være bedre. Kom og 

Dans Aalborg gav som forrige år opvisning. 



 

Politiets juletræsfest 

Juletræsfesten for politiet er noget af det der giver bedst i kassen. Alle, der hjælper til, 

ved, at man er helt smadret bagefter. 

Her til sidst vil jeg takke alle vores hjælpere og vore sponsorer.    

 

 

Beretningerne blev fremlagt af formændene. 

 

Hertil kom der en del spørgsmål til bordtennisafdelingens referat fra deres respektive 

generalforsamling. Hovedformand Torben tager eventuelle tvivlsspørgsmål med til 

bordtennis-afdelingen på næstkommende HB-møde (dato endnu ikke ukendt).  

 

Blandt andet blev der stillet spørgsmålstegn ved, at bordtennisafdelingen klagede over en 

større udgift til halleje i Agri Nord Idrætscenter. Denne befinder - og har altid befundet - 

sig på 42 kroner pr. lejet time. Dette tager Torben også med på næstkommende møde for 

hovedbestyrelsen. 

 

3. Godkendelse af regnskab/budget: 

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af hovedkasserer Christel.  

 

Badmintonformand Morten spurgte ind til posten ’Rejser/Barcelona’, som i regnskabet 

indgår som et minus. Det er aftvunget af en uheldig sag med en række IT-kriminelle, der 

hev nogle penge ud af Skalborg SKs klubkasse - penge der ikke længere står til rådighed 

for SSK.  

 

I kategorien med ’Aktiver’ indgår ’andel af sportshal’ som et punkt i regnskabet grundet en 

investering, som Skalborg Sportsklub har lavet i Skalborggaardhallen (nu Agri Nord 

Idrætscenter) for nogle år tilbage. For at anskueliggøre hvorfor Skalborg Sportsklubs 

egenkapital på et tidspunkt - for en uspecificeret årrække tilbage - dykkede usædvanligt 

meget, aftaltes det på et opfølgende HB-møde at anføre dette i fremtidige regnskaber.  

 

Ove spurgte efterfølgende ind til optegnelsen af indtægterne fra DGI-landsstævnet i 

sommeren 2017. Disse står ikke konkret betegnet i regnskabet - men befinder sig i stedet 

under en ’Diverse’-post for alle afdelingerne.  

 

Revisor Claus Knapp knyttede afslutningsvis en kommentar til regnskabet og opdelingen af 

denne - der er senest blevet efterspurgt flere konti i regnskabet for at overskueliggøre og 

redegøre bedre for de indtægter og udgifter, der måtte være i Skalborg Sportsklub-regi.  

 

Slutteligt blev der spurgt ind til bogførelsen af diverse poster i regnskabet for 2017 - disse 

skulle gerne indføres i netop regnskabet for 2017-året, hvor netop aktiviteterne har fundet 

sted. Dette blev også taget til efterretning.  

 

Regnskabet blev herefter underskrevet af de respektive formænd og derefter 

vedtaget.  

 

Det blev i den efterfølgende budgetfremlæggelse påpeget, at badmintonafdelingen havde 

budgetteret med et tilskud fra Støtteforeningen - det lader sig i praksis ikke gøre at 

budgettere med dette. 

 

Det samme er tilfældet med krolf-afdelingens budgettering med indtægter fra 

aktivitetsplanen og cafeteriet/kiosken. Lige så forholder det sig med fodboldafdelingens 

budgettering af indtægter fra Skalborg Kiosk - der er herfor ændret procedure i forhold til 



uddelingen af disse tipsmidler, og det er derfor heller ikke umiddelbart en mulighed at 

budgettere med disse sponsorindtægter.  

 

Der blev spurgt ind til fodboldafdelingens øgede budgettering med udgifter til 

trænergodtgørelse - det blev forklaret, at der er blevet investeret i to nye trænere (begge 

med A-licens) til afdelingens seniorafdeling.  

 

Krolf-formand Peter spurgte ind til kontingentet til DAI - kontingentet hertil hører ind under 

selve Skalborg Sportsklub og bogføres derfor også herunder i budget og regnskab.  

 

Der blev ligeledes spurgt ind til udgifter til mobil/MobilePay - det blev forklaret, at der 

forelægger udgifter til vedligeholdelsen af dette.  

 

Der blev også studset over fodboldafdelingens budgettering for licensbetaling - denne post 

eksisterer som sådan ikke, da licensbetalingen bogføres klubben som samlet enhed.  

 

Der blev spurgt ind til håndboldafdelingens ’øvrige indtægter’ samt indtægter gennem 

diverse andre arrangementer - det blev udlagt, at disse forventes hentet ind igennem salg 

af juletræer, omsætningen ved det årlige gavespil samt et aktivt engagement på 

aktivitetsplan.  

 

Der blev også spurgt ind til fodboldafdelingens balance mellem kursusudgifter og 

kursusgodtgørelse. Søgningen af disse godtgørelser er der sat en plan i søen for at 

imødekomme. 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Fortsat 0,- og dermed uændret.  

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ingen forslag indkommet – derfor ikke noget at behandle. 

 

6. Valg af udvalgsmedlemmer: 

Torben N. Petersen blev genvalgt som formand til stor tilfredshed for de fremmødte.  

 

Sekretærposten forbliver ubesat.  

 

7. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen (1 år) 

1. suppleant Paul Christensen blev spurgt, om han ønskede at genopstille som 1. 

suppleant; det blev der takket ja til  

 

2. suppleant Sven Meyling blev ligeledes spurgt om han ønskede det samme; lige så her 

blev der takket ja 

 

Paul Christensen og Sven Meyling fortsætter derved som suppleanter til hovedbestyrelsen.  

 

8. Valg revisor og revisorsuppleant (2 år) 

Peter Christensen var på valg som revisor og ønskede genopstilling - og blev også valgt ind 

igen.   

 

Annette Madsen var ligeledes på valg som revisorsuppleant og ønskede lige så genopstilling 

- og blev også valgt ind igen.  

 

9. Eventuelt 

Karin spurgte ind til administrationen af website, infoskærm med mere; tidligere 

bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet for at skulle svare på SSK-problematikker og -

spørgsmål. Torben tager denne problematik med det næstkommende HB-møde. 



 

Paul spurgte ind til styringen af aktivitetsplanen og efterlyste, at der ikke blev påført 

personer inden aktivitetsplanens offentliggørelse. Det blev dog fastslået, at aktivitetsplanen 

ved dens udgivelse var ganske blank og at der derfor ikke blev foretaget nogle påføringer 

inden offentliggørelsen.  

 

Dernæst blev der spurgt ind til anlæggelsen af en ny hal i umiddelbar forlængelse af Agri 

Nord Idrætscenter til brug for Skalborg Sportsklubs afdelinger og medlemmer. Proceduren 

herfor er at være enormt aktive og synlige i forhold til at gøre opmærksom på den 

fremtidige borgertilstrømning i Skalborg.  

 - Ove gjorde opmærksom på, at der er tre aspekter (en tretrinsraket), der skal i 

 hus inden en ny hal kan anlægges:  

  - Adskillelsesdug 

  - En adskillelsesvæg mellem hal 1 og hal 2 

  - Først herefter kan en ny hal komme på tale 

 

Der er flere forskellige interne og eksterne behov, krav og ønsker, der skal tages forbehold 

for i anlæggelsen af en ny 40-gange-20-hal med/uden depot og ekstra lokaler til eventuelt 

andre aktiviteter (klublokale, E-Sport etc.) 

 

I forhold til de økonomiske forhold i relation til at bygge en ny hal blev der spurgt ind til, 

hvor meget Skalborg Sportsklub som forening skal lægge i byggeriet samt i aktiviteter og 

arrangementer udefra. En eventuel finansiering kunne også foregå gennem et øget 

aktivitetsniveau - blev det udlagt - for at imødekomme den millionudgift, som en ny 

halbebyggelse vil være.  

 

Igen blev dilemmaet omkring aktivitetsplanniveauet kontra antallet af aflysninger bragt op; 

særligt i relation til ovenstående punkt. Flere forskellige finansieringskonstellationer blev 

bragt på banen i forhold til økonomien i at bygge yderligere en hal; eksempelvis kunne en 

ny hal finansieres af et fortsat højt niveau af aktiviteter (og dermed indtægter) i Skalborg 

SK-regi mod at aktiviteterne fordeles over to i stedet for én hal.  

 

Det blev bragt op, at der i forbindelse med renoveringen af Grønnegården til et trecifret 

millionbeløb blev åbnet op for nogle økonomiske puljer, der kunne tilgodese Skalborg 

Sportsklub og eventuelle større investeringer i klubbens afdelinger (ny hal, kunststofhal 

med mere). Dette blev dog manet i jorden igen, da disse puljer enten var sluppet op eller 

var lukket i igen.  

 

Bagagerumsmarkedet og den praktiske afvikling af disse fortsætter som uforandret på 

trods af, at der er kommet ny forstander på bagagerumsmarkedet.  

 

Cricket-klubben, der holder til på klubbens græsarealer, blev også vendt og diskuteret i 

forhold til, om de fortsat skulle have lov til at huse sig på området; særligt i forhold til 

bagagerums-markederne og deres afvikling af disse (nem indtægt for cricket-spillerne).  

 

Cricket-klubben har fået tilbud om at tilknytte sig Skalborg SK som klub (komme under 

SSK-fanen og -logoet), men hidtil har de ingen lyd givet fra sig i den forbindelse.   

 

Claus fremlagde, at de i fodboldafdelingen gerne ville oprette et E-Sport-koncept/-hold, 

eventuelt med lokaler i en potentielt ny hal og ellers i den nuværende Agri Nord 

Idrætscenter-bygning (eller eventuelt i det gamle klubhus).  

 

Dirigent Ove Sørensen indbød herefter til en sidste omgang spørgsmål eller input - og da 

dette ikke var tilfældet, blev der takket for god ro og orden.   


