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Så er endnu et år fløjet afsted.
Hvad kom vi så i mål med.?
Vi fik vist Billund Kommune at sammenhold gør stærk. Dagen efter sidste års generalforsamling var der valg
til et nyt Kultur og Fritidsudvalg i Grindsted og vi mødte talstærkt op og fik valgt vores kandidat ind.
Vi ønskede en udvidelse af hallen så spinning og e-sport kunne få mere plads. Der er lavet tegninger mm og
det vil Hallen komme ind på senere i aften.
I mellemtiden har vi været på cykelindkøb, så vi er godt rustet til når lokalerne kommer.
Vi ville også gerne have fat i nogle af vores tilflyttere fra udlandet men det har vi ikke rigtigt fået sat i værk
endnu.
Samarbejdet med de andre foreninger i byen forløber som det plejer. Der er Nytårsmarch – der kunne godt
være flere med her. Der er Byfest – der arbejdes hårdt på et alsidigt program – her kunne der også være
flere lokale besøgende. Vi kører de traditionelle ting som Nytårsstævne i volleyball, Lokal
gymnastikopvisning, tur med Juniorklub til Legeborgen i Varde samt deltager i turneringer. Herudover har
volleyball været medvirkende i det store DM i beachvolley i Billund.
DGI har rettet henvendelse til SKIF om at få lavet aktiviteter for de 60+ årige. Der er oprettet et hold
foreløbig mandag formiddag og her spilles lidt af hvert, samt hygges med medbragt kaffe.
Der henvises til vores hjemmeside – hvor de forskellige aktivitetsudvalg har deres beretning for året.
I år vil jeg gerne rette opmærksomheden på alle vores dygtige engagerede frivillige trænere og ledere. De
er limen i foreningen. Hvis ikke de tog en tørn ville der ikke være megen aktivitet at gå efter – de er
forbindelsen mellem de aktive/udøverne og i den anden ende sidder der et udvalg.
Udvalgene er arkitekter/ bygmestrene – de sørger for udspil og strukturering af aktiviteter. De sælger også
ideer til nye trænere/ledere. Megen stor ros til jer der sidder i udvalg – I er ikke uundværlige.
Stor tak til resten af bestyrelsen – vi har mange års erfaring i bagagen, og det er ikke at kimse af. Det er
dejligt at der kommer nye kræfter i bestyrelsen. Så kommer der andre spørgsmål og alt bliver ikke ”som vi
plejer”. Senest har vi splittet juniorudvalget op - i e-sport og juniorklub.
Jeg kan kun tale for mit eget vedkommende men tænker også at der skal nye kræfter til i selve
hovedbestyrelsen. Jeg har besluttet at tiden er kommen til at en ny formand skal til. Foreningen har brug
for nye kræfter og jeg har brug for pause. Jeg sidder perioden ud og vil selvfølgelig være behjælpelig med
de ting der måtte være.

Tak til alle der på den ene eller anden måde er involveret i SKIF. KLAP EN FRIVILLIG har været et tema i DGI.
Så det kan I lige gøre.
Formand Anna-Lise Dahl Thorstensen

