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Formandsberetning 

Endnu et år er gået - det kunne fint være starten på Dronningens Nytårstale – uden 

sammenligning i øvrigt. Men det får mig til at tænke på om Dronningen, når hun skal skrive 

sin nytårstale, også tænker på, at det år gik dog utrolig hurtigt. Og er der egentligt sket 

noget særligt det seneste år? 

Når det gælder Stouby GIF så kan jeg ikke komme i tanker om at der skulle være noget 

særligt at berette om. Siden den sidste generalforsamling har de forskellige idrætsgrene 

været i gang som de plejer. Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige møder. Der har været 

halfest i februar og sommerfest i juni – alt som det plejer at være. 

Men når jeg tænker nærmere efter så har der været små justeringer. 

Fodboldafdelingen er blevet større efter at RHS samarbejdet er ophørt og på 

gymnastiksiden har vi ikke længere mulighed for at trække på vores sædvanlige zumba 

instruktør. 

Den væsentligste ændring har imidlertid været at vi i den forløbne sæson har fået udvidet 

den tid vi skal betale for i hallen. Det har medvirket til, at vi for første gang i mange år har 

måttet konstatere at vores indtægter ikke står mål med vores udgifter. De nærmere 

detaljer vil fremgå af regnskabet som kassereren vil fremlægge senere, men overordnet 

set så har Multihuset eksporteret et underskud fra Multihuset til Idrætsforeningen. Hvad 

kan vi så gøre ved det? Jeg ser 2 muligheder. Den første er at påvirke den måde som vi 

betaler for leje af hallen og multihussalen på. Hvis vi kun skulle betale for den tid som vi 

rent faktisk lægger beslag på så ville vores økonomi igen komme til at balancere. Den 

anden løsning er at forøge vores kontingenter på de idrætsgrene som bruger hallen. På 

denne måde vil de mange børn, unge og voksne, som vi har som medlemmer komme til at 

betale for den bedre økonomi i Multihuset. Min holdning til dette er klar. Jeg mener ikke at 

http://www.stoubygif.dk/index.


øgede kontingenter er den rigtige løsning. Vi er i forvejen pressede på medlemstallet til de 

idrætsgrene som benytter hallen og en kontingentforøgelse vil på ingen måde hjælpe på 

dette. 

Kommunen har senest taget problemet op og vi har afgivet høringssvar omkring problemet 

så mon ikke der kan findes en løsning der kan tilgodese alle parter inden næste sæson. 

Og for at slutte af i samme stil som jeg begyndte – med nytårstalen - så vil jeg sige tusind 

tak til alle jer frivillige der lægger tid og kræfter i arbejdet med Stouby GIF – og med et 

stort smil på læben slutte af med at sige følgende: Gud Bevare Stouby 
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