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IFK generalforsamling der foregik på KFUM Soldaterhjem fredag den 15. marts, havde ikke den større
bevågenhed blandt IFK’ s godt 1400 medlemmer, og 20 forskellige udvalg. Dette kan tolkes både positivt
og negativt. I hver fald kunne formanden Simon Rewers kun byde velkommen til 20 fremmødte.
Negativt i den forstand, at man ikke rigtig har tid til at være med, ens hverdag er for travlt?
Positivt i den forstand, at IFK bestyrelse gør det godt nok, alle medlemmerne får den nødvendige viden om
hvad der rører sig, det være sig gennem Idrætsmeddelelser, Hjemmeside og Idrætsportal. Medlemmer ved
hvor de skal henvende sig, får at få støtte til diverse aktiviteter.

IFK Bestyrelse håber meget på det positive.
Formandens beretning for 2018.
På Medlemssiden.
Vi er fortsat en af de største foreninger med ca. 1400 medlemmer. Selv om at det er lykkedes at
holde medlemstallet nogenlunde så kniber det os at få fremgang i medlemstallet. Vi har stadig en
stor udfordring med at fange alle de medlemmer, der tro de er medlem af IFK, men faktisk ikke har
fået flyttet deres medlemskab fra deres tidligere arbejdsplads. Får vi fat i endnu flere af dem, så
får vi også fremgang igen.
IFK udvalg
Sidste år har vi saneret i udvalgene og nedlagt dem, hvor der ikke længere er aktivitet eller hvor vi
ikke kan få medlemmerne til at bakke op. Vi har dog stadig 20 udvalg, der dækker en meget bred
vifte af idrætsgrene og vi søger hele tiden nye ideer til at supplere eller erstatte de traditionelle
idrætsgrene. Sidste år fik vi bueskydning på programmet og i skrivende stund er vi ved at skabe
rammerne for Brasiliansk jiu-jitsu og vi er meget åbne over for nye ideer.
Selv om det lykkedes at samle deltagere, så havde hold sport i 2018 stadig overordentligt svært
ved at samle nok folk til træning, arrangementer eller DMI finalestævner og vi har kun kunnet stille
med en brøkdel af de hold og deltagere vi kunne få år tilbage. Der bliver lagt meget arbejde i at
samle folk og jeg tager hatten af for udvalgene. Godt arbejde og tusind tak for indsatsen, den er
meget værdsat. Også en tak til alle jer der stillede op for IFK og alle jer der tog en ven med til
stævne.
2018 som sportsår.
Vi startede året med at blive næstbedste idrætsforening for andet år i træk i april ved DMI
repræsentantskabsmøde. I 2018 har vi faktisk gjort det endnu bedre og hentet 19 medaljer mere
end i 2017. En hurtig sammentælling viser det blev til 23 guld, 25 sølv og 20 bronze, hvilket er
rigtigt flot. Rigtig glædeligt er det, at der så også har været en større deltagelse ved DMI
mesterskaberne, selv om der selvfølgelig altid er plads til flere.
Vi havde også plads til at afholde et VM i biathlon orientering. Udvalget samt rigtig mange frivillige
lagde et kæmpe arbejde i forberedelse og gennemførsel og selv om den danske sommer
besluttede sig til at skifte fra 3 mdr. tørke til storm og regn netop i den weekend, så blev
arrangementet gennemført til UG eller karakteren 12 for de lidt yngre.
En stor tak til hele udvalget for arbejdet og til alle de frivillige der støttede op det er længe siden vi
har haft så stort et arrangement i foreningen.

En udløber af VM var, at vi fik 40.000 kr. fra DIF foreningspulje til at indkøbe to nye og meget
tiltrængte rifler, som jeg høre at de hurtigt har vænnet sig til. En lille del af det meget store
overskud udvalget genererede ved arrangementet er bl.a. gået til at dække den resterende del at
beløbet for riflerne og til udrustning til udvalget.
Fremtid
Vi har i bestyrelsen, i de seneste år, valgt at budgettere med et ekstraordinært stort underskud for
at få gang i idrætten igen og for at få medlemmerne til at deltage i idræt ved at være meget
generøse med tilskuddet. Det blev vi pålagt på sidste års generalforsamling og bringe i balance
igen og det gør vi selvfølgelig.
Vi fastholder støtte til eliten, når de skal ud og repræsentere Danmark til NM, EM samt VM såfremt
de ikke er finansieret af landsholdet. Mens vi reducerer i tilskuddet til deltagelse i almindelige civile
arrangementer. Vi vil fremover i hørere grad fokusere på at købe materiel mv. til at skabe
rammerne for at vi kan dyrke idræt i militær regi.
Vi har valgt at bakke op om DMI’s målsætning om målrettet støtte til skadede veteraner, men
mangler stadig at finde et godt koncept for støtten her på Karup, men det arbejder vi stadig med.
2018 var 100 året for DMI og derfor forløb stævnerne lidt anderledes end de plejer og det ser ud til
at det har været en succes, selv om det også gav nogle udfordringer med at deltage i flere idrætter
ved samme stævne.
Afslutning
Som afslutning kan det konkluderes, at der, til trods for en meget travl og omskiftelig hverdag,
stadig bliver ydet en meget stor og frivillig indsats i foreningen fra såvel de aktive udøvere som fra
planlæggerne, og den indsats skal der, som altid, lyde en meget stor og varm tak for.
Som jeg afsluttede med sidste år, så ved jeg, at næsten alle IFK ildsjæle også lægger en stor
indsats i de lokale idrætsforeninger rundt om i nærområdet. Måske er det et samarbejde vi vil
kunne udbygge i de kommende år til fælles gavn.
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