
Skalborg Sportsklub  

 

Hovedgeneralforsamling den 28. februar 2017 

Formandens beretning 2016 

 

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 og jeres bidrag til et godt og konstruktivt samarbejde i SSK. 

 

Her følger en kort status for arbejdet i hovedbestyrelsen i det forgangne år: 

 

Cafeteria 

Med ansættelsen af Birgitte i efteråret er der rigtig kommet gang i cafeteriets kødgryder. 

Birgittes mangeårige erfaring i et køkken nyder vi alle godt af, og den ugentlige fællesspisning har 

medlemmerne taget godt imod. Stegt flæsk med persillesovs og bøfsandwich topper indtil videre med 

deltagelse af 50 personer.  

Der er for mig ingen tvivl om, at den nuværende drift af cafeteriet er med til at skabe noget af det klubliv, 

som vi har ønsket. 

 

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. De ”gamle” omklædningsrum er blevet renoveret og 

nye lamper i cafeen gør, at støtteforeningens bankospillere nu også kan se deres numre. 

 

SSK har nu benyttet sig af muligheden for at kunne hænge reklameskilte op inde i hallen. Der er fuldtegnet, 

og jeg synes det pynter, selvom vi fra starten af ikke havde tænkt på, at fjerboldene forsvandt på de hvide 

baggrunde – så der skulle lige en lille rokade til. 

 

Aktivitetslisten  

Med Ove som primus motor (i bedste Trillingsgaard stil), bliver der fortsat booket store og små 

arrangementer i Agri Nord Idrætscenter. Arrangementer, hvor afdelingerne har mulighed for at tjene rigtig 

mange gode penge, ved at bemande arbejdsopgaverne med frivillige.  

 

For at aflaste Ove, er der behov for at SSK fremover selv er tovholder på flere af disse arrangementer. Dette 

vil være en af de arbejdsopgaver der har høj prioritet i år, da det for SSK fortsat er den bedste mulighed for 

at tjene penge til afdelingerne. Jeg kan kun opfordre alle afdelingerne til at byde så meget ind som muligt 

på de opgaver der bliver lagt ud på aktivitetslisten.  

  

DGI-Landsstævne 

Ud over vores egne aktiviteter skal vi i år også hjælpe til i forbindelse med afviklingen af DGI-landsstævnet i 

Aalborg fra onsdag den 28. juni – søndag den 2. juli 2017. 

SSK skal være værter på Sofiendalsskolen og på Camp Skalborg (Hallen og Dyrskuepladsen). 

DGI forventer at sende vagtplanerne ud i løbet af de næste 2 uger – så I hører snart nærmere. 

 



 

 

Hovedsponsorater  

SSK har fortsat 3 hovedsponsorater: Spar Nord - Aalborg Storcenter, Intersport Bredgade og Carlsberg. 

Intersport Bredgade har på samme betingelser netop overtaget vores sponsorat med Intersport Friis.  

 

Herfra skal der lyde en tak til de 3 hovedsponsorer for et godt samarbejde i 2016 og vi glæder os til det 

fortsatte samarbejde i 2017. 

 

Hæderspriser 

Skalborg Sportsklubs legat - Simon Jensen 

Årets navn i SSK – ”torsdagsklubben” under ledelse af Jan Ørum 

Æresmedlem – Niels Peter Amdi 

 

Jubilæum 

Herfra skal der også lyde et stort tillykke til Støtteforeningen, som i 2016 kunne fejre sit 40 års jubilæum. 

Tak for støtten gennem alle årene og jeg håber I har mange gode år i jer endnu. 

 

FU 

Så er det nu jeg begynder at ryste lidt på hånden. 

Kære næstformand (Birgitte) og hovedkasserer (Karin) – jeg vil afslutningsvis sige jer stor tak for jeres 

indsats i 2016 og for al den tid i gennem årene har lagt i SSK. Det er ikke nogen hemmelighed, at I begge 

efter moden overvejelse ikke modtager genvalg i år. Jeg har stor respekt for jeres beslutning og håber vi på 

den ene eller anden måde fortsat vil mødes i SSK – f. eks. over en gang stegt flæsk med persillesovs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


