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INDLEDNING: 
Beretningen for 2009 omfatter en redegørelse fra bestyrelsen, Sunds IF sport, Sunds IF Center, 
Sunds Event, økonomiudvalg og lederudvalg. 
 
 
Ole Olesen 
formand 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Årsberetning fra bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen har i 2009 haft følgende medlemmer: 
 
Ole Olesen  Ordførende formand 
Jan Højgård  Næstformand  
Pia Krøjgård  Kasserer 
Torben Hagelskjær  
Jørn Sørensen 
Anders Knudsen  
Jesper Lauridsen 
Jens Kock  1. suppleant 
Poul Venø  2. suppleant 
 
 
Æresmedlem Anton Vorups dødsfald 
 

 
 
I december mistede foreningen et af vore æresmedlemmer, Anton Vorup, der døde i en alder af 
83 år.  
 
Anton Vorup flyttede i 1950’erne til Sunds i forbindelse med en hvervekampagne på målmænd 
til foreningens første herrehold i fodbold. Det fremgår af bogen om Sunds Idrætsforenings 
historie ” Kærligheden til den Røde Trøje”, at Anton bestod prøvekampen mod Vildbjerg, som 
blev vundet med 9-0. Det blev starten til et langt liv med Sunds Idrætsforening. 
 
Antons interesse og arbejde for Sunds Idrætsforening har omfattet stort set alt i foreningen. 
Repræsentant i et håndboldudvalg under Sunds Idrætsforening, bestyrelsesarbejde, fanevægter, 
repræsentant i det magtfulde boldudvalg, som gennem de succesrige år i 1970’erne havde 
ansvaret for holdsætning i seniorafdelingen og som holdleder gennem årtier.  
 
Fra 1976 – 1981 var Anton og hans kone Herdis bestyrere af foreningens klubhus på Kølbækvej. 
Senere i 1980’erne var Anton buschauffør til førsteholdets udekampe og i 1990’erne var Anton 
stadionbestyrer i forbindelse med hjemmekampe på Sunds Stadion. De seneste år har kræfterne 
alene været til overværelse af fodboldkampe og til deltagelse i foreningens mærkedage. 
 
Anton blev fortjent udnævnt til æresmedlem af foreningen i 2001 i forbindelse med foreningens 
60 års jubilæum, som en anerkendelse for hans store interesse for foreningen gennem mere end 
50 år. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
Især Antons store lune og humoristiske bidrag til det sociale liv i foreningen indgår i minderne 
om en rigtig foreningsmand. 
 
Sunds Idrætsforening har med Antons død mistet en af sine mest trofaste støtter. 
 
Æret være hans minde.  
 
 
Hæder til Anders Knudsen 
 
En af Sunds IF's største ildsjæle - Anders Knudsen - blev i januar 2009 hædret med JBU’s 
ungdomslegat.  
 
 

 
 

Anders har i 34 år været en af grundpillerne i Sunds IF. Primært som engageret ungdomsleder, 
men også som medlem at bestyrelsen, ungdomsudvalg og andre aktivitetsudvalg. 

Han har været stærkt medvirkende til opbygning af foreningens nuværende ungdomsafdeling 
med over 400 medlemmer. 

Anders har løbende sørget for at følge med nye teorier, og dygtiggør sig med glæde. Han er 
altid 100 % forberedt og klar til at modtage spillerne på træningsbanen og til kampe. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Hans holdning til foreningslivet er, at man altid skal gøre sit bedste og vise sit engagement 
som spiller og leder. Om talentet så rækker, er ikke så vigtigt. En tilgang, som har givet 
grobund for mange nye ledere i foreningen. 

Det er med stolthed, at Sunds IF har indstillet Anders til den fornemme pris, som en tak og 
synliggørelse af de mange timer Anders har brugt i foreningens navn. 

Senere i februar blev Anders også hædret af borgerforeningen i Sunds, som modtager af 
initiativprisen i Sunds.  
 
 
 
Omfartsvej om Sunds by 
 
I efteråret 2009 kom der endelig en afklaring om linjeføring af omfartsvejen omkring Sunds by. 
Omfartsvejen får en central betydning for vision 2020, hvor der stiles efter et nyt multicenter, 
hvor Skalmejeskolen i dag har til huse.  
 
En genopfriskning af vision 2020 er nok på sin plads. Der er tale om en vision for udvikling af 
samarbejdet i Sunds by, hvor Skalmejeskolen, Skalmejegården og Sunds IF i første omgang får 
nogle nye fysiske rammer der kan matche fremtidens krav om sammenhæng mellem 
daginstitution, skole og foreningsliv. Visionen har også det sigte, at skabe større sammenhæng i 
Sunds by og opland omkring ledelse og organisation af opgaverne og ikke kun for de tre 
initiativtagere. 
 
Med påbegyndelse af arbejdet med den nye omfartsvej igangsættes også tanker omkring vision 
2020. Vi er løbende i dialog med Herning kommune således, at vi sikrer det bedste 
udgangspunkt for en videre drøftelse af mulighederne i visionen. 
 
På den korte bane vil omfartsvejen får betydning for etablering af nye parkeringspladser, som 
erstatning for inddragelse af det nuværende areal til en ny cykelbro. Ny indre vejnet giver 
anledning til flytning af fodboldbaner til arealet nord for Sunds Idrætsforening. Banerne er 
anlagt og kan formentlig tages i brug i foråret 2011. Tilslutning fra Hjejlevej og Skalmejevej på 
omfartsvejen får også den konsekvens, at arealet mod syd ikke længere er egnet til 11 
mandsfodbold. Vi påtænker derfor en omorganisering af baneanlægget med børnefodbold mod 
syd og med ungdoms- og seniorfodbold mod nord. Det vil betyde, at der skal etableres et nyt 
lysanlæg på det nordlige baneanlæg.  
 
På generalforsamlingen vil de senest offentliggjorte tegninger blive fremlagt til orientering.  
 
 
Talen til de frivillige ledere – vi skal fejre vore succeser 
Til lederfesten i november havde bestyrelsen valgt at rette fokus på “ at vi skal fejre vore 
succeser og stå sammen når vi bliver udfordret”. Det var helt centralt for bestyrelsen at 
festtalen til de frivillige skulle omhandle, at vi skal huske alt det, der går godt i Sunds IF. For der 
er nemlig rigtig meget, vi kan være mere end stolte over. Der er selvfølgelig altid noget, som 
kan gøres bedre og nogle gange er der smuttere, hvor vi må lave en ommer. Det er prisen for 
vores måde at drive Sunds IF på med inddragelse af ledere på alle niveauer – en 
organisationsform som bestyrelsen støtter 100 %. 
 
Bestyrelsen ønsker her i beretningen, at festtalens indhold synliggøres for at bevare fokus på 
succeserne og udfordringerne i Sunds IF. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 

Sportsudvalget 
1. sportslige aktiviteter 
Det er succes, at vi igen i 2009 har kunnet afvikle mikrofodboldskole, fodboldskole og 
pigeraketten. Det er dejligt, at mange ledere vil bruge den ekstra tid som det kræver, hvor vi 
skaber udvikling og oplevelser for børn og unge i Sunds IF. 
 
Det er en succes, at vi i 2009 har kunnet indføre og afvikle frivillig teknikmærke træning for i 
ungdomsafdelingen. Allerede nu kan vi spore meget flotte resultater. 
 
Det er en succes, at vi kan bevare et engagement i de enkelte afdelinger til at gøre en forskel - 
med fokus på at gøre det lidt bedre hver gang. 
 
2. Holdninger og handlinger 
Det er en succes, at vi er kommet langt med indførelse af holdninger og handlinger med fokus 
på udvikling frem for resultater. Vi er i gang med omorganisering af ungdomsafdelingen til 
hovedafdelinger – mikrofodbold 3 og 5 mandsfodbold, børnefodbold 7 mandsfodbold og 
ungdomsfodbold 11 mandsfodbold. Udviklingen er stærkt styret fra B & U konsulenten Keld 
Andersen, som skal afløses af en ny konsulent til februar 2010. 
 
 
3. Medlemmer  
Det er en succes, at vi er på top 20 blandt fodboldklubber i Jylland. Medlemstallet er 678 og 
vidner om total opbakning til fodbolden i Sunds og omegn.  
 
Vi bliver også udfordret flere gange hvert år på vore holdninger og handlinger. Det er sundt og 
skaber udvikling. Men vi skal sikre os, at det ikke generer negativ energi og får os til at sejle fra 
side til side.  
 
Typiske spørgsmål/udfordringer er: 
 

- Er der lige vilkår for alle afdelinger og for alle hold? 
- Hvem bestemmer egentlig hvilke årgange der spiller sammen? 
- Mere fokus på egen afdeling end fællesskabet 

 
Vi har ikke en ambition om at gøre alle tilfredse. Men sportsudvalget arbejder konstant på, at 
skabe nogle rammer, hvor den enkelte leder og afdeling kan operere indenfor. Rammer der 
gerne skulle give frihed til individuelle aktiviteter i afdelingerne og selvfølgelig deltagelse i fælles 
aktiviteter til gavn for fællesskabet.  
 
Det er en balance ikke at kvæle det frie initiativ og samtidig have fokus på fællesskabet i Sunds 
IF. Derfor vil der også være forskelle mellem afdelingerne – men indenfor afdelingen skal der 
være en sammenhæng. 
 
Når der høres støj på beslutninger om drift i Sunds IF, er det altid en god ide at stoppe op og 
høre det fra begge sider. Centerlederen ved som regel, hvad der er op og ned. 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Lederudvalget 
 
1. Rekruttering af ledere til alle niveauer 
Det er en succes, at vi igen i år har kunnet rekruttere 120 frivillige ledere på forskellige 
niveauer. Særligt i år henover sommerferien – er det en udfordring der har været større end 
nogensinde. Stor tak til lederudvalget, sportsudvalget og ungdomsudvalget for en kæmpe 
indsats. 
 
2. Udvikling på alle niveauer 
Det er en succes, at vi udvikler os på alle niveauer. Bestyrelsen har besluttet, at det ikke alene 
er trænere og holdledere, der skal på kurser. Alle ledere - også bestyrelse og 
styregruppemedlemmer skal have input til nye måder at drive Sunds IF på. I 2009 har der 
været fokus på foreningstanken på fælles ledermøde i foråret. I sidste måned var alle 
styregruppemedlemmer med ægtefælle på udviklingstur til Norge med den dagsorden at drøfte 
særlige udfordringer i Sunds IF, opgavefordeling mellem ansat og frivillige ledere, udvikling af 
pigefodbold, fastholdelse af seniorspillere og indtjening til fælleskassen i Sunds IF. Derudover 
var temaet en synliggørelse af værdiarbejdet i Sunds IF med fokus på input til et 
samfundsregnskab. 
 
3. Fastholdelse af frivillige 
Det er en succes med fastholdelse af frivillige ledere i Sunds IF.  Bestyrelsen og lederudvalget 
har bevidst holdt fast i en primær honorering i form af fællesoplevelser. Det mener vi tjener 
foreningstanken bedst og heldigvis er opbakningen og den generelle feedback også mere end 
positiv. Vi kan nævne sommerfesten med deltagelse af 150 gæster og vinterfesten med 
deltagelse af 60 gæster. 
 
4. Hæder til utrættelig leder 
Det er en succes, at en af vore utrættelige ledere blev hædret først på året. Anders Knudsen 
blev helt fortjent kåret til årets ungdomsleder i Jylland. Oveni denne hæder fik Anders også 
tildelt initiativprisen i Borgerforeningen. Hæderen til Anders også en hæder til Sunds IF og det 
arbejde som bliver udført i foreningens mange afdelinger. 
 
Vi bliver indimellem udfordret både internt og eksternt vedrørende honorering og fastholdelse af 
frivillige ledere.  
 

- Er det ikke bedre at give trænere og ledere lidt mere i godtgørelse end af lave sociale 
arrangementer? 
 

- Er det ikke bedre at give pengene til fodboldaktiviteter for børnene i stedet for 
fester/ledermøder mm.? 

 
Det er her vi skal tænke os godt om og tænke i helheder. Hvad er godt for Sunds IF? Bestyrelse 
og styregrupper har selvfølgelig en særlig forpligtigelse til at tænke i helheder og sikre at alle i 
Sunds IF har gode vilkår og muligheder.  
 
Vi mener ikke, vi skal kvæle initiativer i de enkelte afdelinger, men vi skal skabe en forståelse 
bredt i Sunds IF – at Sunds IF består af os alle – dels fællesskabet og selvfølgelig ens egen 
afdeling. 
 
Vi vil gerne, at vi træner I at kunne omtale Sunds IF som os - og ikke os contra de/dem. 
 
Vi bliver tit udfordret i, at hastigheden fra beslutning til udførelse af opgaven skal være 



 

 

                                                                                                                                                          

  

hurtigere. Det tager jeg som et udtryk for, at vi hilser forandringer vedkomne, det er jo dejligt. 
Men vi skal huske at udførelsen af beslutningerne primært varetages af andre frivillige, og derfor 
må vi være lidt tålmodige og være modvægt ved eventuelle negative vibrationer blandt os selv 
og hos forældre. 
 
 
 
Sunds IF Center 

 
1. Stærkt samarbejde med andre 
Det er en succes, at vi har bevaret og udbygget et godt samarbejde med Skalmejegården og 
Herning kommunes parkafdeling. Det sikrer os gode muligheder for at skabe nogle gode rammer 
dels nu og på sigt. Vi tænker her på vision 2020 med nyt domicil, nye baner at indtage i løbet af 
2010/2011 og ønsker om nyt lysanlæg. 
 
2. Centerlederen 
Det er en succes, at centerlederopgaven er blevet implementeret i Sunds IF, hvor brugerne er 
tilfredse. Det er dejligt at høre de positive vinde fra alle sider. Vi ved, at det vejr Per V. Nielsen 
til tider skal agerer i – er dels med vindstyrke hård/kuling og temmelig usigtbart.  
 
 
Sunds IF Event 
 
1. Fantastisk engagement og iderighed 
Det er en succes, at eventafdelingen år efter år finder nye indtægtsmuligheder til fælleskassen i 
Sunds IF. 
 
Særligt i år med flotte resultater – hvor vi ikke skal undlade at rette en særlig tak til Villy Bager, 
Ronald Boysen m.fl. for et vedholdende engagement omkring MCH Arena, Grønkoncert og andre 
koncerter.  
 
2. Fordeling af indtjente midler  
Det er en succes, at eventafdelingen har kunnet dele lidt ud af aktiviteterne til afdelingerne. De 
gode resultater de seneste år har nemlig gjort, at der igen i år har været mulighed for at tjene 
ekstra penge med en 50 / 50 % fordeling.  
 
 
Sunds IF ØK 
 
1. Balance i vore budgetter 
Det er en succes, at vi år efter år har formået at skabe balance i vore budgetter. Vi bruger ikke 
mere end vi tjener. I sporten kan kontingent, sponsorbidrag og tilskud fra det offentlige dække 
udgifterne. I centeret kan tilskud fra Herning kommune og lejeindtægter fra sportsafdelingen og 
Skalmejegården dække centrets udgifter. 
 
Det gør, at indtjente midler i Sunds Event – helt efter hensigten og målsætning fra bestyrelsen 
anvendes til udvikling/visioner og sikring af foreningen til dårlige tider. En sikring af 
fællesskabet. 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                          

  

2. Hjemmesiden  
Det er en succes med en hjemmeside langt over gennemsnittet. Ved årets indgang satte vi 
overliggende højt med blandt andet et ambitionsniveau med afdelingssider. Det har vi ikke 
kunnet indfri – det skal vi naturligvis beklage. Årsagen er ikke, at vores webmaster er gået i 
vinterhi – men mere, at funktionaliteten ikke har været god nok og først her efter sommerferien 
har vi fundet en løsning, vi tror på. Vi valgte herefter at neddrosle forventningerne og arbejde 
på andre dele.  
 
 
Økonomi og retning i Sunds IF 
Bestyrelsen har fortsat en helt fast holdning til, at der skal være balance i økonomien også med 
virkeliggørelse af vision 2015 og 2020.  
 
Vi arbejder derfor stadig med den dagsorden, hvor budgetterne i Sunds IF skal holde og at vi, 
som udgangspunkt, ikke må være afhængige af indtægter fra Eventsafdelingen. 
 
Bestyrelsen har dog de seneste år oplevet en kraftig udvikling i Eventsafdelingen, der gør, at vi 
indtil videre har valgt at tilbyde de enkelte afdelinger 50 % af indtjeningen ved aktiv deltagelse i 
løsning af opgaverne. Derudover har de enkelte afdelinger fortsat mulighed for indtjening af 
midler ved mindre aktiviteter, som ikke henhører under Eventsafdelingen. 
 
Uanset om det er fra fællespuljen af aktiviteter eller mindre aktiviteter i afdelingerne gælder det, 
at alle penge er indtjent i foreningens navn også skal bruges i foreningens navn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Beretning fra styregruppen: Sunds IF sport  
Formand Ole Olesen 
Torben Hagelskjær 
Jesper Bangsgaard 
Henrik Mortensen 
Kitt Kok 
Christian Clausen (indtrådt efterår 2009) 
Søren Peder Jensen (indtrådt efterår 2009) 
 
 
Medlemstal  
 

Medlemmer 2005 2006 2007 2008 2009 
Under 19 år 467 501 497 552 567 
Mellem 19 og 
25 år 

16 40 23 33 21 

Over 25 år 68 60 70 93 75 
Total 548 602 590 678 663 

 
Antal hold 2005 2006 2007 2008 2009 
Ungdom 11   8 8 6 
Ungdom 7   12 12 13 
Ungdom 5   8 8 10 
Ungdom 3   5 8 6 
Senior 11   2 2 2 
Senior 7   1 1 0 
Motion 11   3 3 3 
Motion 7   2 2 2 
Indendørs   34 33 35 
Total   75 77 77 

 
Ledere 2005 2006 2007 2008 2009 
Total 85 90 93 111 127 

 
 
 
Vi har formået, at fastholde medlemstallet over de 650 medlemmer. Ungdomsafdelingen 
fortsætter fremgangen menes der på senior og motionsplan er en lille tilbagegang.  
 
I 2010 vil der blive sat ekstra fokus på rekruttering af spillere til senior- og motionsafdelingen. 
Det vil ske ved endnu bedre synliggørelse af aktiviteterne i begge afdelinger.  
 
Særligt på motionsplan har der været snak om vanskeligheder med at komme på hold. Til 
sæsonen 2010 vil der blive mulighed for at tilkendegive deltagelse på turneringshold inden der 
sker tilmelding af hold. 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Udvikling i ungdomsafdelingen  
Vi kan heller ikke i 2009 komme udenom JBU konsulenten Keld Andersen fra Mors. Keld har 
arbejdet med holdninger og handlinger på alle niveauer i foreningen. Det overordnede mål har 
været at rette fokus på udvikling frem for resultater.  
 
Keld har afsluttet arbejdet som konsulent pr. 1. februar 2010, og sportsudvalget arbejder på 
højtryk for at finde en afløser for Keld. Derudover vil der i løbet af 2010 blive igangsat et 
Coerver Coaching Projekt for hele ungdomsafdelingen. 
 
2009 var også det år, hvor FCM udviklede tekniktræningsmærke til ungdomsspillere. Jesper 
Bangsgaard har været lokal tovholder på tekniktræningen, som har bevirket at følgende Sunds 
IF spillere har taget guld og sølvmærke. 
 
Guld: Christian Kusk, Frederik Østergaard, Jonas V. Nielsen og Anders Møller 
Sølv: Mads Engsig, Anders Nielsen, Robin Harushimaria, Peter Kristiansen,  
 

 
 

Her er fire stolte spillere, som netop har bestået prøverne til sølvmærket. 

Mads Engsig, Robin Harushimana, Anders Nielsen og Peter Kristiansen. 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Holdninger og handlinger – resultater og vision 2015 
Efter ændring af fokus på udvikling vil der fremover ikke være en oplistning af slutstillinger for 
de enkelte hold i beretningen. Vi vil fremover rette fokus på udvikling af antal spillere, antal hold 
i turneringen, udvikling i niveau og ikke mindst udvikling i træneruddannelse for vore 
ungdomsledere. I ungdomsafdelingen betyder de nye målepunkter også en anden organisering 
af afdelingerne. Vi er påbegyndt omorganiseringen, som indebærer større samarbejde og 
sammenhæng mellem årene. Visionen for ungdomsafdelingen er, at der på sigt er tre afdelinger. 
Mikrofodbold med 3 og 5 mandsfodbold, børnefodbold med 7 mandsfodbold og ungdomsfodbold 
med 11 mandsfodbold. I seniorafdelingen vil fokus også blive rettet mod holdninger og 
handlinger, hvor sammenhold og klubånd vil være nøgleord for fremtidens værested for unge. 
 
På motionsplan vil der blive arbejdet på en samlet aktivitetsplan gældende for hele året – 
inklusiv vinteraktiviteten Kun For Mænd. 
 
Sportsudvalget vil i løbet af 2010 lave en startmåling på de anførte punkter. Startmålingen vil 
danne grundlag for nye mål til vision 2015, hvor Sunds IF skal være Herning kommunes førende 
amatør fodboldklub. 
 
 
 
 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF center  
Formand: Anders Knudsen 
Jens Kock 
Erik Dalbjerg 
Pia Krøjgaard 
Peder Vestergaard 
Ronald Boysen 

 
Vi er i centerudvalget meget glade for Per’s store engagement for at få dagligdagen til at 
fungere for både klubbens trænere og ledere. Det er en kæmpe fordel, at vi har en central 
person, som er med til at knytte trådene både sportslig og praktisk, i så stor en forening som 
Sunds IF. 
 
Vi synes at Per har løst sine opgaver til alles store tilfredshed. Det er klart, at der i et klubhus 
med så mange unge mennesker, en gang imellem skal sættes grænser, hvilket vi synes at Per 
formår på en konstruktiv måde. 
 

Aktiviteter 2009 
� Renovering af lysbane. 
� Etablering af kegleskur. 
� Flyttet bolde til kegleskur. 
� Udskiftning af sternbeklædninger. 
� Små renoveringer i køkken. 
� Færdiggørelse af parkeringsplads. 
� Opstart af etablering af ekstra omklædningsrum (dommeromklædning) 
� Opstart af adskillelse af baderum i gl. omklædning. 
� Etablering af 3 nye baner mod nord. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
Projekter 2010 
� Færdiggørelse af div. Omforandringer. 

� Deling af bruserum. 
� Flytning af dommeromklædning. 
� Etablering af nyt dommeromklædning. 

� Diverse vedligeholdelsesarbejde på klubhus. (Evt. tagrenovering) 
� Undersøge mulighed for etablering af ny lysbane mod Skalmejevej. 
� Ændringer i forbindelse med omfartsvejen.  

� Ny vej i forbindelse med inddragelsen af Kølbækvej til cykelsti. 
� Flytning af parkeringsplads. 
� Udnyttelse af trekantsområde syd for klubhuset. 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 
Formand Jørn Sørensen 
Pia Krøjgård  
Morgens Sørensen 
Poul Venø - passiv 
 
Driftsudvalg – sponsorudvalg: 
Jørn Sørensen 
Morgens Sørensen 
 
Driftsudvalg – IT-udvalg: 
Jørn Sørensen 
Ole Petersen 
Ole Olesen - ad hoc 
Brian Jørgensen - webmaster 
 
 
Økonomi 
Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på 266.939, som er fordelt således: 
 
 

Sunds IF Sport -21.894 
Sunds IF Center -28.052 
Sunds IF Event 316.885 
Total 266.939 

 
 
Bestyrelsen finder resultatet særdeles tilfredsstillende, også set i forhold til 2008, hvor resultatet 
var på 232.000 kr., så hvem siger finanskrise?  
 
Økonomiudvalget har været ramt af mandefald, så reelt har udvalget bestået af Pia Krøjgaard, 
Mogens Sørensen samt undertegnede.  
 



 

 

                                                                                                                                                          

  

Udvalget har afholdt 2 møder i 2009, hvor det primært er opfølgning på budgettet, samt sikre 
en overskuelig synliggørelse af regnskabet for de enkelte afdelinger i klubben. Til denne opgave 
er det naturligvis Pia der med stor dygtighed styrer den daglige drift, samt kontakt til revisoren 
samt div. indberetninger til Herning kommune.  
 
Sædvanen tro er vi i økonomiudvalget stadig imponeret over det utrolig flotte arbejde Pia har 
præsteret, der er aldrig noget at sætte en finger på! 
 
 
Sponsorudvalget har ansvar for at udbygge og vedligeholde sponsoraftalerne, samt arrangere 
aktiviteter for vore sponsorer. 
 
Vi har stadig 4 vigtige klub- og hovedsponsorer Reklametryk, JOHA, XL Byg Arnold D. Sunds 
Velour ønskede at nedtrappe deres sponsorat. Så det er med stor glæde vi kunne byde 
velkommen til Engsig transport som afløser for Sunds Velour, vi ser frem til et udbytterigt 
samarbejde. Samarbejde mellem Reklametryk og Sunds IF har også udviklet sig særdeles 
konstruktivt til stor gavn for klubben. Vi vil også gerne takke alle vore øvrige sponsorer for 
deres opbakning til Sunds IF. Det betyder utroligt meget for klubben. 
 
Også i år afholdt vi vores sponsorarrangement i samarbejde med FCM, desværre lod 
opbakningen meget tilbage at ønske. Et sådan arrangement skal vi købe og kunne ikke returner 
overskydende billetter, så det var nogle sure penge at miste. Vi har hørt fra flere sider at man 
gerne ville starte med spisning i klubhuset, og derefter tage til en kamp på MCH Arena. Dette vil 
vi i udvalget tage op til kraftig overvejelse. 
 
Status på sponsorerne er intakt, nogle er faldet fra, andre er kommet til. Men trods finanskrisen 
ser det fornuftigt ud. I den forbindelse skal også lyde en stor tak til vores Centerleder Per for 
hjælp gennem året med gentegning af sponsoraterne, samt indsatsen for tegning af skilte på 
kampbanen ved idrætscentret. 
 
Vores oplæg med tegning af mindre sponsorater er pt. sat på standby. Vi mangler hjælp i 
udvalget! 
 
IT-udvalget Siden sidste generalforsamling har vi fået sat nye funktioner i gang. Vi i udvalget 
må erkende, at vi gerne havde været længere i forløbet. Vi skal alle, huske det er en kæmpe 
opgave, der drives på frivilligt basis, så i må bære over med udvalget og webmasteren, som jo 
både har arbejde og familie, der skal tages hensyn til. 
 
FORVENTNINGER TIL 2010  
 
Økonomiudvalget fortsætter arbejdet, samt give udvalgene og ledere en let og overskuelig 
indsigt i de enkelte afdelingers regnskab, samt budgetopfølgning hvert kvartal. 
Udvalget satser på 3 - 4 møder i 2010. Men vi skal have tilført ekstra hænder - specielt til 
sponsordelen. Ellers får i ikke maksimalt udbytte. 
 
 
 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 
Jan Højgaard 
Ole Olesen 
Kitt Kok 
Ole Petersen 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 
Vi har i årets løb haft 2 møder i lederudvalget. 
Vi påbegyndte allerede i 2008 en opdatering af vores ledervejledning, dette er endnu ikke 
tilendebragt, blandt andet i erkendelse af, at vi fra bestyrelsen og lederudvalgets side skal sikre, 
at de nedskrevne holdninger og handlinger også formidles ud til alle vore ledere. 
 
Det har vi besluttet skal gøres ved et kort SIF kursus, som alle ledere skal gennemgå. 
Formålet med dette kursus er, at alle ledere i SIF, der bærer “den røde trøje” har kendskab til 
og virker i det daglige efter de holdninger og handlinger, som kendetegner Sunds IF 
Desuden har lederudvalget ansvaret for samarbejdsaftalerne med alle vore ledere. 
Vi har fastsat en lederpakke, bestående af blandt andet træningsdragter og T-shirts. 
 
Lederturen gik i 2009 til Sunds Fodboldgolf, hvor vi havde en rigtig hyggelig dag, og vore 
talenter indenfor fodboldgolf blev virkelig prøvet af. Dagen blev afsluttet med spisning i 
klubhuset. 
 
I Oktober havde vi en styregruppetur på Oslobåden, hvor formålet blandt andet var flg.: 

- at skabe indsigt i styregruppernes arbejde  
- at skabe rum for udvikling med input til det videre arbejde i styregrupperne 
- at skabe en god social tilknytning med deltagelse af ægtefæller 

Det var en god og inspirerende tur, dog skal det nævnes at vi på hjemturen stødte i en rigtig 
Oktoberstorm, der var meget stille i bussen hjem fra Frederikshavn. 
 
I 2009 afholdte vi ikke mindre end 2 lederfester. 
 
Den traditionsrige lederfest i november med ledsagere.  
Vi havde igen i år Duoen Claus og Morten til at spille. Det nye tiltag var en sæsonafslutningsfest 
i forbindelse med byfesten, hvor både motion, seniorspillere og ledere var inviteret. Der var en 
god tilslutning og vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger, blandt andet fordi vores Per Kjær som 
DJ, formåede at fylde dansegulvet med velvalgt musik fra hans store vinyl pladesamling. 
 
Vi synes jo selv i lederudvalget, at vi har ganske godt udbud af oplevelser for vore ledere i løbet 
af året, fordi vi i bestyrelse og lederudvalg vægter foreningstanken meget højt. 
Det gør vi ved fællesoplevelser for vore ledere som den primære honorering for den store 
indsats, der ydes i klubben. Vi mener ikke at en større individuel honorering er den rigtige vej 
frem. 
 
 
Årshjul lederudvalg 2010 
 
 

Dato Arrangement 
23. Februar Lederudvalgsmøde 
08. April SIF kursus 
17. April  Ledertur til Lyngby Boldklub 
22. april SIF kursus  
19. Juni Fælles afslutningsfest for alle afdelinger 
13. september Fælles ledermøde 
15. november Lederudvalgsmøde 

  
  



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 
 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF event 
Formand Jesper Lauridsen  
Per Kjær  
Erik Dalbjerg  
Bo Mortensen  
Kaj Jørgensen 
 
 
MCH Arena – faste frivillige hjælpere 
 
Allan Jørgensen Henrik Sheel Just  Finn Gustavsen 
Bjarne Skodborg Jesper Tdl. Elev Daniel Pallesen Lone 
Torben Rasmussen Søren Døssing Jonas Max Niels E. Bilde 
Willy Bager Michael Jensen Kåre Aarsnæs Jens O. Roesgård 
Lilly Sommer Kurt Morten Stausbøl Svend Å. Poulsen 
Jan Christensen Lis Helstrup Kaj Peter Hansen 
Frank Jess Henrik J. Vicky Ladefoged Pernille Lautsen 
Ove Nielsen Jonas Nielsen Janni Rydbjerg Malene Lautsen 
Finn Hansen Maria Bossen Bo Heilskov Christina Bilde 
 
 
Koncertudvalget  
Ronald Boysen 
Willy Bager 
Niels Erik Bilde 
Leif Olsen 
Lilly Sommer 
 
 
Grøn Koncert 2009 i Esbjerg  
Anden Torsdag i uge 29.  
20 personer til grøn koncert i Esbjerg 
Grøn Koncert 2009 i Herning  
Anden Fredag i uge 29.  
50 personer til Grøn Koncert i Herning 
Anden Lørdag i uge 29.  
15 personer til oprydning efter Grøn Koncert i Herning 
Bruce Springsteen  
Onsdag uge 30  
 75 personer i alt  
11 personer til opsynsopgaver  
4 personer på specialhold  
18 personer på reservehold  
42 personer, som styrer C-D indgangen 
Cool Play: 16. august 2009  
75 Personer i alt  
10 personer som Formslands-vagter  
11 personer til opsynsopgaver  
4 personer på specialhold  



 

 

                                                                                                                                                          

  

18 personer på reservehold  
32 personer, som styrer C-D indgangen 
 
Byfesten 2009  
 
Blev afholdt fra den 18. juni og til og med d 22. juni 2009  
 
fredag var vores store byfest dag for hele byen med ben og bajere på torvet - desværre blev 
dagen afsluttet med regn  
 
lørdag havde vi i fællesskab med sport fået lavet en fælles afslutning for hele Sunds IF - med 
afsluttende fest for alle seniorspillere og hjælpere  
 
søndag havde Sunds Menighedsråd ingen trukket alteret ud til Idræts center Sunds med dertil 
efterfølgende sildebord - og igen masser af mennesker 
 
 
 
Sunds i Rock 
 
Blev afholdt den 16. maj 2009 
Årets festival var en kold affære, som blev løb af stablen på baneanlægget bag Sunds Hallerne. 
Det betød nok lidt færre gæster end ellers, men ca. 400 gæster blev det dog til i løbet af dagen. 
 
Vi havde 10 bands på scenen, og havde en forrygende dag og rigtig gode tilbagemeldinger fra 
gæsterne. Sunds I Rock er baseret på lokale bands, og i år bliver festivalen afholdt den 8. maj 
med ikke mindre end 13 bands.  
 
Vi er overbeviste om at det bliver endnu en forrygende festival med masser af humør og god 
musik. 
 


