
I et år hvor skal forholde os løbende til nye udmeldinger om mængden af 

restriktioner, skiftende smittetryk og meget mere som udfordre os i sociale 

foreningsfællesskaber – og samtidig giver aflysninger af aktiviteter med kort varsel. 

Så giver det en rigtig god anledning til anerkendelse af det store foreningsarbejde vi 

alle lægger i Sørbymagle IF. Det har ikke givet mindre arbejde, men vi er kommet 

rigtig godt igennem samlet set – og kun gået 7-8% tilbage i antallet af medlemmer. 

Det tror jeg ingen af os havde turde drømme om, under de seneste 2 års pandemi. 

Jeg vil derfor starte med at rette en stor tak til alle, frivillige, forældre, trænere, 

instruktører, teamledere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, afdelingsformænd og 

afdelingsforkvinde – det er et rigtig flot arbejde – i en svær tid – Tusinde tak. Uden 

jer, havde vi ikke et foreningstilbud. 

Netop den egenskab at vi rykker sammen i bussen når det gælder, og 

forudsætningerne bliver lidt sværere, det er noget vi alle skal være stolte af. Det er 

egenskaber som disse, der kommer af at - vi vil vores medlemmer. 

Det er meget begrænset hvad der har været af kritik til Sørbymagle IF, under 

pandemien. I har været rigtig gode til at informere – og holde vores medlemmer 

opdateret. 

Det betyder noget når vi samtidig er i en tid hvor vi søger efter ny struktur som giver 

os stærkere kræfter til fremtiden.  

En nutid og fremtid, hvor vi samtidig skal have et setup, som den kommende 

generation vil synes er lækkert at være frivillig i. 

Det arbejder vi pt. lidt med i hovedbestyrelsen. Det skal tit være lidt skidt før det 

bliver godt – men vi har et nuværende bestyrelsesformat, som har været drevet på 

samme måde – i rigtig mange år, og i takt med at vi er vækstet i antallet af 

afdelinger, og i tråd med tingenes tilstand konstant er under forandring, så vil vi kun 

blive stærkere og bedre af – at udvikle det.  

Vi skal samles omkring bestyrelsesbordet, i den rette ånd – til at drive den gode 

foreningskultur videre. Vi skal passe på hinanden og de mange gode værdier vi 

sammen bestrider, for i foreningsdrift og udvikling af Sørbymagle IF, er det samtidig 

essentielt - at vi husker at bevare og forstærke foreningskulturen. 

 



Det er vigtigt at vi kæres omkring hinanden i en omstillingstid. Vi er alle enige om at 

vi skal ændre – og jeg tror også at vi er enige om at vi skal gøre det sammen – med 

ordentlighed og forståelse for de personligheder vi alle er – med forskel.  

Derfor er ord som empati og forståelse ligeså vigtige som, ny struktur og udvikling. 

For det går i den sammenhæng – hånd i hånd. Vi skal huske på at der er mennesker 

bag alle frivillige timer. 

En hovedbestyrelse med 12-14 personer, er også en sammensætning med vidt 

forskellige baggrunde og kompetencer. Vi deltager og bidrager alle ud fra hver vores 

forudsætning. Det skal vi fortsætte med at se værdierne i – for det skal være sjovt at 

være frivillig i Sørbymagle IF. 

Vi skal sammen finde løsninger og nøgler til hvordan vi kommer videre i foreningen, 

så vi også kan overdrage opgaver til nye bestyrelsesmedlemmer. Vi er nødt til alle 

sammen at klippe en hæl og bukke en tå i processen. Det er jeg sikker på at vi kan, 

så vi samtidig husker og glæde os over andres tiltag og ideer til foreningslivet, for 

det er i sandhed meget inspirerende og lærerigt. 

Sørbymagle IF kan meget mere som idrætsforening. Vi har et kæmpestort potentiale 

med alle de gode mennesker omkring bordet vi har i dag – det skal vi turde 

udfordre, udvikle og se perspektiver i. 

Hvad vi gjorde i går – gør vi automatisk ikke i morgen. Vi skal se 

forandringsprocessen i konstruktivt og positivt – på måder så vi giver hinanden tro 

og stolthed i processen. 

Jeg tror på - at tiden med 8 hovedbestyrelsesmøder om året, hvor vi sidder 12-14 

bestyrelsesmedlemmer omkring bordet – den er passeret. 

Fremtidige beslutninger i HB, skal i HB regi – kunne træffes af 4-5 

bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen. Af personer som er rene HB-

bestyrelsesmedlemmer.  

Når vi så kommer til beslutninger der vedrører afdelinger, kalder vi alle afdelinger 

sammen 1-2 gange årligt. Vi skal have mere konkret indhold og værdi på vores 

møder, så vi kan se værdien i det struktur setup som udvikles.  

Vi skal derhen, hvor vi alle føler at vi flytter noget i en udviklende retning – med den 

nye struktur. 



Derfor vil jeg ved første møde efter generalforsamlingen, fremkomme med 

uddybende forslag herom, i tråd med den struktur tilretning som Johnny og arbejder 

på. 

Der laves i disse år mange forskellige bud på struktur og foreningskonstruktioner 

rundt om i landet hos flerstrenget idrætsforeninger. Jeg har fornyelig været i Tuse 

og Vordingborg og set 2 forskellige løsninger, på hvordan de med en lidt anden 

tilgang, kan tage nogle gode udviklingsskridt, og samtidig løfte finansiering til 

faciliteter. Det vil jeg fortsætte med igennem den næste tid, og besøge flere. 

For vi kan meget sammen i Sørbymagle, og spørgsmålet er hvordan 

samarbejdspartnere, kommunen m.m. opfatter Sørbymagle IF? Er det som 1 helhed, 

eller er det hallen i en blok, Sørby Marked i en anden blok, og idrætsforeningen i en 

3. Det mener jeg vil være en relevant snak at tage over de næste år. For vi skal passe 

på at vi ikke står i vejen for vores egen eksistens og udvikling. 

Det kan også blive en vigtig faktor i forbindelse med udvidelsen af Sørbyhallen. 

Netop nu, sidder Gregers og jeg i møder med det politiske lag i kommunen, for at 

drøfte løsninger på vores projekt.  

Det vil være optimalt at vi arbejder os i retning af – at det tilsagn der skal komme fra 

Slagelse kommune, skal være en mindre andel, men at vi samtidig kan række ud til 

flere samarbejdspartnere. Det vil give os selv mest ro – og give os flere nøgler til 

kommende udviklingsforslag. 

Ovennævnte er alle opgaver der er i proces og løbende udvikles. 

Og netop udvikling – ja det har gode foreningskræfter arbejdet med for os igennem 

mange år. 

I dag kan vi – på den baggrund hylde 4 forenings ildsjæle i Sørbymagle. Deres andel 

af timer – de har lagt i foreningen, er meget imponerende, og strækker sig samtidig 

mange mange år tilbage. Så mange år – så jeg med stor respekt faktisk kan tænke – 

hvor gammel var jeg overhovedet da de startede i foreningen       

Rigtig mange lige fra små poder til modne mænd og damer har haft glæde af den 

flid, viden og ihærdighed der er lagt. 

Gymnastik afdeling som har været omdrejningspunktet for opbygning af 

idrætsforeningen, det er noget vi alle er glade og taknemmelige for, og i dag ønsker 

vi at sige dem tak, for deres flid, deres lyst og evige nysgerrighed omkring 



gymnastikken. Det gør vi ved at udnævne dem til æresmedlemmer af 

idrætsforeningen. 

Et æresmedlemsskab der forhåbentlig giver stolthed tilbage. For det skal i være. I 

skal være stolte af at i uge efter uge, møder på møder har holdt fast i de tilbud til 

vores gymnastik medlemmer, som gør gymnastikafdelingen troværdig. 

Et æresmedlemsskab som også giver kontingent fritagelse, så længe i har lyst. Men 

vi håber i vil nyde det og fortsætte jeres færden i foreningen - for vi er rigtig glade og 

stolte af at have jer i foreningen. 

Med alt det som i har stået sammen om, igennem så mange år - det er vi meget 

taknemmelige for. Det er i sandhed 4 kulturinstitutioner.  

For hver sæson er der udsprunget nye forventningsfulde børn fra børnehaven, som 

sammen med far og/eller mor er taget godt imod med et gymnastiktilbud. Omkring 

40 mænd der hver mandag aften hygger sig med øvelser og spil, samt dansehold, 

funktionel træning, stolegymnastik og meget mere. 

På et tidspunkt udtalte formandinden, jeg stopper når vi bliver 300 medlemmer       

Birgitte Bonke, Marianne Petersen, Nina Pedersen og Vibeke Pram – tusind tak for 

jeres indsats. 

Det er en stor glæde og ære for os at uddele 4 æresmedlemsskaber til jer. Tak for 

alle de timer i har lagt – og vi håber ikke det slutter helt her       

I de sidste vinterdage på året, i det fantastiske solbeskinnede vejr, ligger vejen og 

mulighederne åbne for fremtiden. I dag er en traditionsrig dag, med nye tilvalgte til 

respektive bestyrelser, og samtidig tak til dem der har valgt at takke af for denne 

gang.  

Så får vi mulighed for at tage imod nye initiativer i foreningen. Det har vi pr. 

tradition været rigtig gode til, og i den ånd skal det fortsætte. Til de nyvalgte siger 

jeg et stort tak fordi jeres lyst til at bidrage – og husk at Sørbymagle IF giver 

muligheder for nye tiltag – man skal blot huske selv at være motor og driver på dem. 

På den måde løfter vi hinanden og giver samtidig vores medlemmer ny inspiration. 

Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle fremmødte, for at trodse det gode vejr – bakke 

op omkring vores forening. 

Tak. 


