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Ledelsens beretning 

Atter velkommen til generalforsamlingen.  

Sidste år vedtog vi nye vedtægter, og selv om selve dagsordenen ligner den, som vi har haft i mange år, så 

vil I opleve ændringer i beretning, fremlæggelse af regnskab, valg af afdelingsbestyrelser, og endelig er HB 

jo afløst af en ledelsesgruppe, der også vælges på en ny måde. 

Ved sidste års generalforsamling, så fik vi valgt en ledelse til den daglige drift. Det som vi tidligere kendte 

som forretningsudvalg. Undertegnede blev valgt til formand, Richard Delcomyn blev valgt til næst- og 

klubhusformand, Flemming Petterson blev valgt til økonomi- og administrationsformand, og endeligt blev 

Erik Andersen valgt til aktivitetsformand. Desuden valgte vi to suppleanter, nemlig Jannik Holm og Finn 

Jørgensen. Vi har haft en række ledelsesmøder, men har også haft enkelte udvidede ledelsesmøder, hvor 

de to sidste afdelingsformænd fra banko og krocket, bowls, krolf har deltaget. 

Kontakten med afdelinger er herefter sket gennem aktivitetsudvalg, klubhusudvalg og webudvalg, hvor 

afdelingerne har kunnet udpege et medlem, som altså nødvendigvis ikke var afdelingsformanden. 

Den nye ledelsesform har – efter min mening – været en god forbedring, hvor vi har kunnet arbejde mere 

målrettet, men uden at skulle have alt for mange møder.   

 

Ledelsen har haft et par store udfordringer gennem det forgangne år. Udfordringer, som har fyldt meget, 

men som ikke kan overskygge, at vi også har haft mange succeser. 

Idrætsklubberne har generelt mangel på medlemmer, og det har vi også mærket. Det betyder manglende 

kontingenter og økonomisk aktivitet i klubhuset, hvor kiosk og arrangementer ikke har kunnet generere 

omsætning og overskud til driften af klubhuset. Derfor måtte vi tage den tunge beslutning af at stoppe 

samarbejdet med Gitte Rasmussen på kontoret og med Palle Holm i kiosken. Det skete pr. 1. august. Vi har i 

stedet ansat Finn Willemoes på 28 timers deltid - i kiosk og klubhus. Finn Willemoes har indført madaften 

igen, men han vil også meget gerne lave jeres arrangementer! Vi skal blive bedre til at markedsføre dette. 

Jeg takker hermed Gitte Rasmussen og Palle Holm for deres indsats! 

Begge har haft nøglepositioner i klubhuset, og derfor har Flemming Petterson overtaget og udført det store 

arbejde med frivillig bogføring, administration og webgruppen. Her har Flemmings store arbejde med 

Conventus båret frugt, idet alle afdelinger selv kan studere egne og andre afdelingers konti samt se 

regnskabsstatus. Webgruppen har bl.a. takket være Jacob Munch Petterson fået opbygget en moderne 

hjemmeside med fuld adgang fra pc, ipad og mobiltelefon. Linette Willemoes har påtaget sig opgaven som 

webmaster. 

Richard har fået den frivillige rengøring af klubhuset uden for kiosk og køkken op at stå – med kæmpehjælp 



fra Hanser, Finn Wiener og Lis-Heidi. Tak. Og i øvrigt indgår samme personer også i arbejdet med at 

renovere klubhuset, hvor vi har været en række frivillige til at male, reparere fliser, sætte nyt LED-lys op i 

gangen og meget andet. Jeg håber, at I nyder den lyse indgang, når I kommer ind i klubhuset. Vi vil 

fortsætte, når økonomien tillader det.  

Vores to ikke-idrætslige aktiviteter – banko og loppemarked, der igen har skaffet mange penge til klubben. 

Tak. Men banko har faktisk formået at øge overskuddet, og det er bl.a. sket ved selv smøre håndmadder til 

hjælperne, der har været i gang hele aftenen. Herluf har haft seks hold til på skift at bruge en søndag aften 

til gavn for Knudsker. Jeg hører nu, at der mangler hjælpere til nogle af disse hold. Jeg håber, at I vil 

overveje at tage en tjans – eller at I vil snakke med nogen, der vil være med i et godt socialt sammenhold.  

Mens jeg er ved at rekruttere, så vil Hanser også gerne have flere rengøringshjælpere. Jeg er selv i gang ca. 

hver anden søndag formiddag. Og det er en fornøjelse at være med i teamet.  

Loppemarkedet har igen generet mange penge ved et stort sommermarked og 3 mindre indendørs. 

Desværre har dyr vedligeholdelse af loppebussen udhulet loppemarkedsoverskuddet. De mange 

loppehjælpere blevet spurgt om ideer og holdninger til udvikling af loppemarkedsformen. 

Sommerloppemarkedet bliver til sommer afholdt lørdag eftermiddag den 30. juli, og her kan afdelingerne 

være med til at lave arrangementer, som holder på publikum under og efter loppemarkedet. Den største 

ændring er dog indretning af en loppebutik på Landemærket. Her vil vi sælge almindelige effekter og nogle 

”gode” ting. Vi vil altså ikke konkurrere med vores almindelige loppemarkeder, men derimod supplere 

disse, så vi får mest muligt ud af de effekter, som rigtig mange forærer os.  Loppebutikken åbner lørdag den 

5. marts klokken 10.00. 

En mindre kendt ikke-idrætslig aktivitet er Fredagsklubben, hvor gæve kæmper mødes til et måltid mad og 

kammeratlig samvær en gang om måneden. Overskuddet af denne aktivitet er gået til indkøb af nye 

køleskabe. Vi takker og bukker. 

Vi har også forsøgt med en ny model for halfester. Vi har haft en vis succes med pinsefest, men da 

Søndermarkshallen var optaget sidste pinse, så forsøgte vi med at arrangere pinsefest i bordtennissalen. En 

tanke mange har haft, idet der er færre omkostninger og brug for færre hjælpere. Men vigtigst var, at den 

mere intime atmosfære skulle trække gæster til.  Interessen var for lille, og vi fik et meget beskedent 

overskud. De tre efterfølgende fester besluttede vi at aflyse. Og forventede indtægter mangler derfor i 

sidste års regnskab. 

Derimod har fodbold taget ”bolden op”. Sammen med Nyker IF arrangerer fodbold et rockarrangement i 

Søndermarkshallen.  Det sker skærtorsdag den 24. marts. Så vidt vides har der været et godt forsalg af 

billetter, men der er helt sikkert plads til flere, så tidligere tiders publikumssucceser kan genskabes . 

Fodbold står for nævnte arrangement, og overskud vil tilfalde denne afdeling. I det hele taget har det været 

nødvendigt at presse afdelinger til at tjene flere penge. I år har vi måttet bede afdelingerne selv at betale 

for den halleje, som Bornholms Regionskommune opkræver. Tidligere delte afdelinger og hovedkassen 

dette beløb. Desuden er dækningsbidraget, som opkræves pr medlem også sat op for fodbold og 

bordtennis, der bruger klubhuset aktivt. Og endeligt er det også nødvendigt at opkræve dækningsbidrag for 

ungdomsmedlemmer! 



Vi forventer alligevel, at afdelingerne skaber overskud – eller overholder et vedtaget budget. En hård 

opgave, men nødvendig. Kassekreditten kan ikke presses mere, og det vil økonomiformanden kunne 

fortælle mere om. 

Vi dyrker stadig idræt i Knudsker Idrætsforening! Badminton, bordtennis, fodbold, gymnastik, krocket, 

bowls, krolf og volleyball. Bornholms Regionskommune annoncerede genåbning af svømmehallen, og vi 

arbejdede på at stille en ny bestyrelse og trænere på benene, men inden at dette lykkedes, så er 

svømmesalen lukket igen. Begrundelsen er at tidligere tiders indretning ikke længere er sundhedsmæssigt 

forsvarlig. Vi fik ikke brugt penge på annoncer eller indkøb af udstyr – det er det eneste positive ved den 

historie. Nu frygter jeg, at skolelukningen også kommer til Søndermarksskolen, for hvilke konsekvenser kan 

det få for medlemstilgang, Søndermarkshallen og Stadion Rønne syd?  

Efter sidste års vedtægtsændring, så skal afdelingerne ikke længere aflægge beretning og få denne 

godkendt af generalforsamlingen. Afdelingerne aflægger i stedet beretning på medlemsmøder. Jeg har læst 

disse beretninger og kan se, at vi stadig er med på eliteplan, men især på det ø-mæssige er vi stadig godt 

repræsenteret. Alt er jo relativt, for ALLE afdelinger kan mærke medlemstilbagegangen. 

Både badminton, bordtennis, fodbold og volleyball har eliteidræt og deltager på ø-hold eller deltager på 

samlede hold. Rønne FB spiller jo lige udenfor og har mange Knudsker-spillere med. Lørdag den 30. april 

møder vi NB Bornholm. Sæt X i kalenderen. Volleyball var tæt på at genvinde mesterskabet i Mix-volley, 

men Amager VK kunne desværre slå os i den afgørende slutkamp. 

Knudsker Idrætsforenings videre udvikling – ja den bestemmer vores medlemmer jo. Derfor indkalder vi til 

sommer til et temamøde, hvor vi kan åben hinandens øjne for muligheder og behov. Vi har prøvet det en 

gang, og det gav meget inspiration. Arbejdet slutter ikke ved et temamøde, men skal jo følges op.  

Mens vi venter på temamødet og sommeren, så vil jeg takke ledelse, afdelingsbestyrelser og især vores 

mange frivillige for indsatsen – og bede om generalforsamlingens debat om beretningen. 
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