
Mødereferat for S.I.H,  Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. 

 
Dato: GENERALFORSAMLING 

Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 18.30 (udsat fra 2013) 

 

 

Sted: Rosendal Idrætsforum, Mødelokale 

 

 

Deltagere: Bent Hansen, Folkedans (SIH) 

Gerda Christensen, Petanque (SIH) 

Johannes Iversen, Badminton (SIH) 

Anette Leth Sørensen, Badminton  

Lars Lassen, Håndbold (SIH) 

Lone Simonsen, Håndbold 

Marlene Høst Christiansen, Fodbold (SIH) 

Merete Nielsen, Fodbold  

Pia Poulsen, Fodbold 

Hanne Erikslev, Gymnastik (SIH) afgående 

Pia Gymnastik blev desværre syg 

Svend Skifter, Motion (SIH kontakt) 

Hans Olsen, Hallens forretningsudvalg 

 

Fraværede Tinna Hansen, Ny kontakt Gymnastik (SIH) og kasserer 

 

 

Kopi til: Medlemmer af S.I.H  

Klubformænd i I.K. Rosendal (som giver kopi/info. til egen afdeling): 

Bjarne Mogensen/hallen/støtteforeningen/sportscafeen. 
 

 

Referent Marlene Høst Christiansen  

   
   

 

Ad.1.                     

Dirigent 

Ingen dirigent blev valgt, mødet blev afholdt i god ro og orden uden   

 

Ad.2. 

Formandens 

beretning 

v/SIH formand Marlene Høst Christiansen 

Året 2012-13 – har været endnu et spændende år. (regnskabsår 2012) 

  

Medlemstallet: er igen stigende.. Dec 08: 1150 - Dec 2009: 1271..Dec 

2010.:faldende lidt. Dec 2011: 1271 igen .. Regnskabsåret Dec 2012: 

1310 – Dec 2013: 1561 (+ 282 nye medlemmer i motion) 

Floorball under Gymnastik. Karate og bordtennis har ikke ansøgt SIH om 

medlemsskab. 

 

Motion må man sige er ved at sprænge rammerne, har været vildt 

spændende at følge deres udvikling. Rimelig plads, idet timerne fordeles 

fornuftigt på døgnet. Nu ca. 350 medlemmer. En udvidelse vil altid være 

velkommen. 

 

Hjemmesiden – fællessiden.. –Brug  gerne stadig vores ”forside” som 

link – og med særnyheder – opslag – som avis. Og inviter´ gerne Erik 

Røgild til at tage foto. 

 

Julekalenderen : Halprojektet  affødte jo vores julekalender i SIH – som 

nu dec. 2013 er 5. gang. Giver hvert  år omkring 55 – 60.000 kr + i 

overskud vi fortsætter selvfølgelig . En stor TAK til alle trænere og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ledere for hjælp til at ”uddele” kalendere, og indsamle pengene igen.  

Der er samtidig aftalt at hver af de 4 klubber får 7.500,- - 30.000 kr – til 

at dække de 4 dgi-lån på hver 75.000 kr. Derudover 2012 penge – til ny 

kopimaskine, slushice maskine, krukker, skiltetilskud.. – 2013 penge 

direkte til klubberne. Springmadd. til gym. – håndbolde – 

badmintonketchere.. flere fodboldskabe i kælderen er også på vej. 

 

Cafeteriet vender vi tilbage til – men her kæmpes for at opretholde det 

frivillige hjælperkorps. Der vil altid være et naturligt frafald, men svært 

at få nye ind. Opfordring til Jeres forældre at tage en 3 timers vagt en 

gang imellem. Man står selvfølgelig ikke alene. 

 

Telefon: fastnet – SIH har afgivet fællesnr. til hallen – klubberne har 

stadig en fastnet (iptelefoni) – sat udenfor sportscafeen til fri afbenyttelse. 

Dertil en telefon til motion. SIH har afventer en ny aftale med hallen for 

betaling af tlf. Falck abb. – skal vi have talt med hallen om. 

 

Energinord:  startede op i 2013 – ca. 35 hustande. Vigtigt at klubbernes 

bestyrelser også bakker op og melder sig til. Så trænere også bliver 

inspireret.. og den vej til forældrene. Johannes er nu tovholder, men har 

p.g.a. uddannelse sat lidt i bero i efteråret. Klar igen marts 2014. Jeg har 

kopieret ekstra foldere som ligger i pokalskabet i stor kasse, uddel gerne 

ved forældremøder, de puttes i ”postkassen” på siden af pokalskabet. 

 

Rabatportal: vender vi tilbage til – måske nytænkning til hjemmesiden. 

 

Lederpokalen:  Det var jo desværre den sidste revy-fest i denne omgang. 

SIH havde været enige om at Kjeld Højen Kristensen  skulle have 

pokalen. Men hvad jeg ikke vidste var, at et stort komplot i SIH, 

klubformændene, og direktøren i Spar Nord havde andre planer. Så noget 

overrasket måtte jeg se Kjeld modtage en kæmpe kurv fra 

støtteforeningen – og så begyndte Niels og kvidre om en kvinde i år 

(2012)... F... siger jeg til Hanne.. nu læser han sgu den op fra sidste år 

med Lone Simonsen?? ”Ti’ nu stille siger Hanne Lakmann og hør efter..” 

og resten kender I.. bortset fra at jeg besluttede, efter godkendelse af 

Frank fra Spar Nord, at dele idrætsprisen med Kjeld – det var vi enige om 

at han fortjente. Så var jeg glad igen  Men af hjertet TAK til jer alle 

som ”snød” mig - det varmer  

 

Julefrokosten måtte vi jo så desværre undvære – efter rigtige mange år. 

 

Hanne Erikslev, vor kontaktperson for gymnastik, har takket af for 

denne gang som kasserer, men har lovet at fortsætte som revisor på 

regnskabet. Tusind TAK for denne gang. Jeg kan så oplyse om, at ny 

kasserer og gymnastikkontaktperson SIH er fundet; Tinna Hansen 

Mispelvej, som træder ind i SIH.  Børnene går begge til gymnastik – 

sønnike håndbold og fodbold. Tak til Tinna – hun kunne desværre ikke 

være her i dag grundet arbejde. 

 

Det bliver helt klart igen et spændende år vi går i møde.  

 

 

 

Anette 

kontonr.  

/Pia-XL 

MHC 

 

ALLE 

 

 

 

 

MHC/ 

Bjarne 

 

 

 

 

 

Johannes 

 

ALLE 

Ad3. 

Tilsluttende 

Klubbers 

FOLKEDANS: (Bent) 

Danser i Bies center, afslutning med fællesspisning. Afholder en årlig 

”Liegstue”, som nu afholdes i Karatesalen. Sidst tjente de tilskud til 

 

 

 



beretninger halleje, ved at hjælpe med Røde Kors. 23 Folkedansere har været på de 

Vestindiske øer, hvor de lavede flere opvisninger. Der har været 

sommerudflugt til den Italienske have i Broløs. Ellers er det som oftest 

dans, kaffe og hygge. 

 

FODBOLD 8 (279): (Merete) 

Stigende medlemstal, fået lidt flere børn, som tidligere har gået på 

Nordre. 

Arrangerer sæbekasseløb – kiwicup udendørs – og her i 2 weekender af 

november, Sparekasse Cup inde. Der er mange hjælpere, frivilligere, 

ledere og forældre igang. Et drenge hold har stadig samarbejde med 

Arden, et andet stadig med HIK. Fungerer godt. HIK’s 1. hold gør også 

interessen blandt børnene større. De mindre af vores børn får tilbudt 

indløb ved 1. holdskampe, og det er en stor succes. Go’ 

fodboldafslutning. Desværre har der været lidt ballade på boldbanerne til 

en kamp i efteråret, de 2 implicerede er blevet bortvist fra klubben. 

 

HÅNDBOLD ( 91): (Lars) 

Det nye samarbejde – den nye klub sammen med HOH og HIK omkring 

seniorhåndbold fungerer godt. Dejligt nu med flere træningstider med 2 

haller, men det giver også større udgifter. Der skal findes en balance. Der 

er etableret HIK samarbejde i U16 og U18, samt piger U14. 

Håndboldskole i uge 32 gik godt, med ca. 25 deltagere. Der har 2 

torsdage været lavet arrangementer med SFO og børnehaven. Julestævnet 

i år blev der tilmeldt dobbelt så mange holde som sidste år 70 hold. 

Stævnet måtte udvides til at der fredage blev spillet i begge haller i 

Rosendal, samt begge haller i HIK. Lørdag blev der så kun spillet i 

Rosendal. EM i storskærm d. 18. januar – I er alle velkommen. 

Samarbejde med Aalborg håndbold, hvor vores små har spillet forkampe. 

 

BADMINTON (160) : (Anette ) 

160 spillere hvoraf halvdelen er ungdomsspillere. Alle hold træner 11/2 

time nu mod tidligere 1 time. Dette giver selvfølgelig økonomiske 

udfordringer, men det har givet spillerne mod på flere stævner, og det er 

gået fint i turneringer. Der har igen været weekendtur til Hanherred  med 

40 deltagere. En rigtig god weekend. Træner mest i gl. hal bedst lys, samt 

i ny hal sidder fjerbold fast i loftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK( 545 + ): (Blev desværre ikke repræsenteret p.g.a. 

sygdom) 

Jeg lovede dog at sige, at de ønskede sig stadig RIGTIG MEGET ET 

GARDIN i springcenter. Det er til stor gene for springgymnasterne at 

solen står direkte ind. (det store vindue ud til opvisningsbanerne). 

Alternativt kunne der syes nogle lagner sammen ?? SU til Pia Bjærge. 

Gymnastikken har ligesom håndbold og badminton en udfordring i at få 

pengene til at slå til, til de mange haltimer. 

 

PENTANQE ( 53): (Gerda) 

Nu 14 baner, men de 4 sidste er ikke så gode. Hygger har desuden 

sommerstævner. Kontakt til det nye Bowls, som startede til kommunens 

Aktiv Senior kampagne. Nu hver onsdag 10-12 – kr. 20..forventes at 

stoppe engang i marts. Bowls er indkøbt af hallen, og kan ved leje af 

hallen opstilles. Gerda Christensen, kan kontaktes for instruktion. 

 

 

Hans/ 

Bjarne 



NY FORENING – MOTION (357) : (Svend ) 

Arbejder på at få fat i de unge som frivillig, uddanner igen instruktører. 

Instruktørerne er ikke lønnet, de har 1 vagt på 2 t. ugentligt. Rigtig mange 

har taget et stor slæb. Der er ca. 40 brugere i centret dagligt, så næsten 

14.000 indgange på et år. De fordeler sig fint i løbet af dagen. Har man 

købt medlemskab af motion, kan man gratis tilmelde sig fitnessboksning, 

crossfit og zumba. Se hjemmesiden med tid og sted.  

Ved genbestilling af medlemskab afvent mail, hvor man ”bliver smidt 

af”, inden man betaler ny periode. 

 

Som vi lytter os til er der hele vejen rundt – hygge og sammenhold i 

klubberne. Klublivet blomtre. De nye facaliteter bliver godt brugt, og 

Sportscafeén godt besøgt. Der er altid plads til endnu en aktiv 

forældre. 

 

Ad. 4 

Godkendelse 

Af regnskab 

 

Regnskabet for 2012 blev gennemgået v/ Hanne Erikslev. Dette blev 

uddelt og godkendt. Klubbernes kontingent som stadig blot er 30 kr, 

dækker de fælles telefonudgifter, webmaster, kopimaskine, 

kontorhold/fælles, gaver m.m. Der blev bl.a sendt fælles gave til HIK. 

Julekalenderen bidrager til de 4 klubber med børn som sælger denne, og 

andre fælles ønsker til bl.a klubhuset, som alle får del i. 

Gymnastikken har fået springmåtter, håndbold penge til bolde. 

Fodbold kunne bruge tilskud til flere skabe i kælder, og tilslutning af 

fodbold vask.. 

Badminton kunne bruge tilskud til nye ketchere. 

Regnskabsprogram ? et lille til 45 bilag ?.. Merete mailer excelark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia/MHC 

 

Anette/MHC 

Merete 

Ad. 5. 

Indkomne 

forslag 

Håndbolden er blevet kontaktet af Mathias Kræmer. Dette vedr. en 

hjemmeside med en rabatordning til købere, samt et sponsortilskud til 

klubben. Det hedder www.dubli.com 

Ideen er at den bliver reklameret med på vor hjemmeside, så vores 

medlemmer denne vej kan oprette sig som kunde hos dubli. Vi kan 

ikke afholde de unge for nethandel, det så vi i julehandlen som aldrig har 

været større på nettet. Man kan som kunde hos dubli købe f.eks. 

hotelophold med op til 5 % rabat.. Såfremt en af vores medlemmer køber 

et sådan ophold, falder der lidt sponsorkroner af til klubben. 

Der kommer flere og flere leverandører ind under dubli. De har tilmed i 

starten af 2014 reklameret på TV2. 

En stor hindring er p.t. vores forhold til vores sponsorer, som vi 

støtter alt det vi kan. Vi ønsker således at vores medlemmer f.eks. 

skal købe sine Nike sko hos vores lokale sponsor – Intersport Hobro 

– og ikke på nettet, her bl.a. dubli’s hjemmeside via Nikes egen 

hjemmeside.. 

Muligheden er dog at vi kan tilbyde vores sponsorer at de også kan ligge 

på vores ”Rabat-portal” ved siden af linket til dubli,  med link til deres 

lokale butik i byen. Flere og flere butikker får egen hjemmeside, med 

nethandel. Butikkerne mener selv det er vejen frem, og giver dem en 

bedre chance i fremtiden. Samtidig kan alle leverandører kontakte dubli 

for evt. fremtidig samarbejde. 

 

VI ER DOG ALLE ENIGE OM AT VI ENDNU IKKE ER KLAR 

TIL DENNE NETHANDEL. Vi lader vort tilbud fra Dubli ligge i 

skuffen, og kan vende tilbage til det senere.  

 

http://www.dubli.com/


Ad. 6 

Valg af rep. 

 

Hanne Erikslev (gym.rep) har meddelt at hun træder ud af SIH grundet 

arbejde. Idet Hanne p.t. er eneste sagkyndige på kasserer posten, har det 

været et stort ønske at finde en kontakt med denne kompetance. 

Vi har været så heldige at Tinna Hansen, Mispelvej har takket ja til denne 

udfordring. Så Tinna indtræder fra d.d. i SIH som kasserer og som rep. 

for gymnastikken. En stor TAK til Hanne for kassererposten i mange år. 

 

 

Ad.7. 

Revisor 

Annette Møller har efter rigtig mange år på posten som revisor valgt at 

takke af. Vi er derfor rigtig glade for at Hanne Erikslev så i stedet har 

lovet af være vores revisor fra 2014 regnskabet. TAK. 

Hanne har allerede inden sin udtrædelse som kasserer lavet næste 

regnskab (for året 2013), så dette regnskab reviderer Tinna Hansen, inden 

hun går igang med kassererposten for 2014. 

En stor TAK til Annette for mange års stor hjælp, og TAK til Tinna og 

Hanne for at dette skifte kan foregå så gelinde  

 

 

Ad.8.  

Eventuelt 

a) Rosendal Motion: 

Motion er ved at sprænge rammerne. Det går OK, idet de 40 daglige 

besøg fordeler sig pænt i løbet af dagen. Dog taler flere om at der er godt 

fyldt op. Man kunne helt klart godt tænke sig en udvidelse, måske med 

flere cykler ? Det bliver ikke reklameret med Motionscentret – det er 

tænkt som ”træning mens sønnike spiller”.”andre klubmedlemmer 

benytter det som tillægstræning”., og et træningssted for området. Det 

skal ikke ses som en konkurrent til byens motionscenter.  

 

b) Julekalender : 

Vendte punktet under formandens beretning. 

 

 

 c) Sportscafeén: 

Dejligt med sunde alternativer, bliver rost meget af vores gæster. 

Dog i spidsbelastninger og til store stævner er der meget kø, ventetid på 

f.eks. sportsboller.. Man er måske løbet tør, og så skal dem der 

ekspederer samtidig smøre flere.. Måske mere bemanding ? 

Må aldrig løbe tør for f.eks. øl og vand, det bliver ikke for gammelt. 

Nogle gange hellere 1 mand for meget, en 1 for lidt. 

Men dette afhænger jo klart af den frivillige indsats?? der mangler mange 

frivillige for at få planerne til at hænge sammen. Især i weekenderne hvor 

der er flere kampe i hallerne, eller andre arrangementet mangler der 

frivillige. Kære forældre.. meld dig under fanerne... brug 3 timer 

måske hver anden måned i en weekend ?? og du vil gøre en kæmpe 

forskel. Man kan komme på en akut-mailliste, hvor Anne kan maile til 

nogle hvis der f.eks. skal være stort stævne, og smøres flere hundrede 

boller  Man kan vælge kun at stå ”bagerst” i køkkenet, hvis man ikke er 

så meget for at stå ved kassen. Man kan også komme på en fast plan, 

hvor man f.eks. har en onsdag aften hver ? 4. eller 8 uge ? Kontakt 

endelig Anne i sportscafeén. 

VISA ELEKTRON – mastercard.: Flere børn efterlyser at kunne betale 

med VISA elektron. Mange forældre vælger netop at lade børnene eje et 

sådan kort, da der ikke kan hæves over. 

MHC taler med Anne om fremtidige muligheder ? ny 

dankortautomat ? nye regler om dankortautomater.. 

Efterskrift: Hans nævnte mulighederne for mobil-betaling, hvor man 

kan betale via sin mobil. Der er nogle butikker der kører forsøg p.t., så 

måske dette er en mulighed også ? 

 

 

Anne 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHC/Anne 

 

 



 d) Hallen v/Hans Olsen 

Mette har snart været her 1 år. Der arbejdes på muligheder for 

forlængelse. Der er søgt kultur og fritid på et projekt. Mette er en stor 

hjælp i dagligdagen, og supplerer Bjarne godt. 

Mariager Fjord har lavet en ny tilskudsmodel. Hallernes fælles lån er lagt 

sammen og konverteret, så dette kommer samtlige haller tilgode. 

Vi vil i Rosendal Idrætsforum også kunne mærke det. Vi har efter gl. 

model haft et mindre underskud, men det bliver rettet op efter denne nye 

mere fair model. (pointsystem). 

Kommunen tager udgangspunkt i idrætsaktiviteter og skoler – så 

sportsaktiviteter fremfor en messe f.eks. 

På sigt bliver det mere ensartet, mere gennemskueligt, og en mere fair 

fordeling i kommunen. 

 

Der sættes x-antal kr af til vedligeholdelse. Og alle haller kan dele nogle 

elektroniske fordele, med online booking m.m. 

 

Man har desuden gang i en energioptimering i hallen over 7 år. 

Energiafgiften er dog så lille her, at solenergi ikke kommer på tale. 

Noget cirkulation – noget varmt vand m.m. optimeres. 

 

Vi kører med en meget høj udlejningsprocent. I forhold til aller 1. udkast, 

er udlejningsprocentet meget højre. Motion, karate og bordtennis er med 

til at fylde de sidste lokaler op. Der er selvfølgelig altid plads til 

forbedringer. 

 

Lyset forbedres specielt i gl. hal. Dette arbejde udføres af Lillegården El i 

uge 7. 

MHC – på klubbernes vegne vil jeg minde om stikkontakten ved døren 

(indgangen) til den nye hal til tider stadig bliver slukket/nedsat i 

styrke. Vi har talt om denne i flere år, evt. et trådnet ud over, så når 

et barn læner sig op ad væggen – ja så slukkes lyset ikke. 
Hans – Er bekendt med at det stadig kan ske. MHC skulle tage kontakt 

til Bjarne, så de elektrikere der arbejder i hallen uge 7, kan få dette 

ordnet. 

 

Lars - Man kan også ønske sig nyt halgulv i gl. hal, men er godt klar over 

det er en større investering, og ikke lige forestående. ??3-400.000 ? 

Hans - Hallen kunne ønske sig flere sponsorreklamer, penge som kunne 

gå til netop dette formål. 

MHC – Måske det vil være nemmere for håndboldklubben at sælge 

bander/reklameskilte inde i hallen – end hallen selv. Fra sponsorens side 

vil det måske være mere interessant at sponsere en klub, end hallen som 

er en kommunal institution. Man kunne måske lave en indbyrdes aftale 

om at klubber der skaffer en bandereklame, får en andel af salget. Hallen 

kan så stå for forlængelser ?  

 

Man nævnte døren til mødelokale som ikke lukker ordentligt, og som 

klapper.. 

 

Hans: Kultur & Fritidsrådet inviterer på studietur for hallerne og 

foreningerne i kommunen d. 23. januar – 13 – 22.30. Der er udsendt 

invitationer. Mail selv retur til Johnny Wülf. Besøg til bl.a. Kjellerup 

idrætscenter Vejen, Voldum..m.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHC/ 

Bjarne 

 

 

 

 

 

 

? Hans og  

klubberne 

 

 

 

 

 

 

Hans/Bjarne 

 

 

 

 

 

 



MHC spørger ind til skolerne – og de nye ”gå hjem tider”, men man har 

ikke hørt endeligt. Vist 30 t – 33 t og 35 t. Det har stor betydning for 

klubberne, idet flere børn går direkte fra skolen over til sport i hallen. Vi 

må vente. 

 

MHC spørger til de to støvlevask der ikke har været etableret siden 

halbyggeriet ? Fodbolden havde oprindelig en støvlevask, men den blev 

nedlagt under byggeriet. Fodbolden har selv fået støbt 2 nye kummer, 

sponseret af Fårup Beton. Som vi har hørt det fik Tommy i sin tid 

”bolden” i sin rolle som en del af fodbolden, og som afløser for Bjarne. 

Hans kendte ikke til situationen, MHC skulle kontakte Tommy/Bjarne og 

få det løst. SIH vil gerne give fodbolden/hallen tilskud til materialer/vvs 

eller anden nødvendig udgift, så det kan blive genetableret hurtigst 

muligt. 

MHC mødte efterfølgende Bjarne i hallen, hvor vi talte om opgaven. 

Tommy havde iflg. Bjarne lavet det forarbejde han stod for. P.t. er 

produktionsskolen ved at hjælpe Bjarne med nogle flere ”rør”.. og 

Bjarne skal have indkøbt xxx... MHC har givet udtryk for Bjarne at SIH 

vil give hallen/fodbolden støtte til at få det sidste løst.  

Idet Bjarne p.t. er i slutfasen af opgaven, arbejder han videre. Hvis 

frosten ikke sidst på vinteren driller, vil Bjarne gerne stile efter at 

støvlevaskene er klar til d. 1. april, og kontakter MHC såfremt der skal 

ydes tilskud hertil. 

 

e) Energi Nord. 

Johannes er tovholder og kontakter Energi Nord for ny kontaktperson, og 

spørger til erhvervskunders mulighed for tilmelding. 

Nu 35 tilmeldte. Der er kopieret en del foldere som ligger i skabet under 

pokalskabet. ? Hvornår/hvordan udbetales sponsoratet ? 

Del gerne ud på Jeres forældremøder – og få underskriften med det 

samme. Den puttes i postkassen. 

Husk selv at få Jer tilmeldt – så det kan forankres i bestyrelsen. Dernæst 

opfordres trænere – leder, og så herefter selvfølgelig de mange forældre. 

For hver husstand får vi ca. 100 kr årligt i tilskud, og det er hvert år. 

Energi Nord sparer markedsføringskroner, når vi nu ”laver arbejdet”, 

derfor benytter de i stedet pengene til sponsorkroner. 

 

f) Mulighed for indtjening af penge.. 

Merete forespurgte på om nogle hold havde lyst til at tjene nogle penge ? 

Det skal være lidt større børn 15-16 år. Der skal selvfølgelig voksne med, 

trænere/forældre. Det drejer sig om, at de telte der kommer hjem fra Le 

Mans skal vaskes af mandagen og tirsdagen efter.. det må være d. 16-17. 

juni.. 

MHC skriver gerne rundt til klubberne om det har interesse, men har brug 

for lidt mere info. fra Merete. Men såfremt I kunne være interesseret, er I 

velkommen til at kontakte Merete Nielsen. 
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MHC/ 

Merete 

 Vedlagt kopi af regnskab.  

 Efterskrift:Bestyrelsen i SIH fortsætter således: 

Formand:Marlene Høst Christiansen 

Næstformand:Johannes Iversen 

Kasserer:Tinna Hansen 

 



Sekretær: Lars Lassen 

 

Formand og Kasserer gives af bestyrelsen fuldmagt til SIH’s konto. 

Kasseren oprettes med homebanking. Formanden skal blot have 

mulighed for at hæve direkte i banken, og betale en enkelt akut faktura 

i banken såfremt det bliver nødvendigt. 

 


