Årsberetning fra SKIF for 2017.

Engagement – sammenhold – fornyelse.
3 gode ingredienser i en bestyrelse og dets forening. Uden disse ville bestyrelsen ikke fungere – tak til alle
jer frivillige der tager en tørn ekstra i en ellers travl hverdag.

Hvad er vi så engagerede i – ja vi forsøger at skabe et godt aktivitetsmiljø for byens borgere. Vi sparer med
de andre foreninger for ikke at ”stjæle” hinandens grundlag. Vi engagerer os i lokalområdet – vi deltager i
Byfesten og Nytårsmarch.
Kommunalt er der bestemt at der skal oprettes et nyt Kultur og Frivillighedsråd – det har givet os en
enestående mulighed for at stemme en lokal ind i det nye Kultur og Frivillighedsråd. Der skal vælges 2 fra
idrætslivet til rådet – her har vi mulighed for at engagerer os og det vil vi.! Valget er i morgen torsdag - Og
vi har en lokal kandidat!! Vi skal bare lige koordinerer hvem der stemmer, 2 stemmer pr. aktivitet og to
stemmer i hovedbestyrelsen.
Sammenhold – der er stærkt sammenhold på de forskellige aktiviteter når de kommer ud til kamp såvel i
badminton, volley eller petanque og krolf. Sammenhold i lokalområdet deltager vi også i ved bl.a.
”Fordybelsesdage” på Stenderup og Ansager skole hvor volley afd. har undervist. Gymnastikafd. har været
børnepassere til forældremøde på skolen.
Sammenhold eller tilhørsforhold gøres også ved at være ens udadtil – derfor har vi valgt en ny
træningsdragt i år. Den bliver givet til alle frivillige ledere, trænere og udvalg/bestyrelse som en
anerkendelse af deres indsats i foreningslivet. Alle andre interesserede har mulighed for at købe dragten
også.
Fornyelse - Der bliver skabt nye aktiviteter i tidens trend – det er stadig in med Hit-Fit i hallen, E-sport er
kommet godt fra land, undervisning i IT for pensionister og andet godtfolk – disse ting foregår pt. på
købmandens loft. Redskaber bliver købt og gamle solgt – der er små og store ønsker der skal vendes i
bestyrelsen og tages stilling til – vi forsøger at ramme det bedste for alle. Nogle ønsker er så store at det
også kræver mere plads – derfor har vi ønsker om en udvidelse af hallen – det bliver der arbejdet på.
Fremtidsønsker har vi også vendt i bestyrelsen bl.a. har vi talt om hvordan vi får alle vores tilflyttere i tale –
ikke mindst de ikke-dansk-talende. Vi har talt om at de nok ikke har samme tradition for frivillige foreninger
i deres hjemlande. Vi forsøger os med video på face-book og hjemmeside også på engelsk. Men vil gerne
appellere til at vi laver noget i byens regi.
Dette var den overordnede beretning – hvert udvalg har en årsberetning som kan ses på SKIF hjemmeside.

Tak til alle i bestyrelsen og i udvalg. I har været med til at vi i år også har fået den hæder at blive Årets
frivillige forening i Billund Kommune. Derfra har vi denne vandrepokal.
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