
 

 

Den selvejende institution 
Liseborg Syd Idrætscenter 

 
 

 
Repræsentantskabsmøde i Liseborg Syd 

Mandag den 22. juni 2020, kl. 19.00 
  
 
Dagsorden: 
 

Tilstedeværende: Formand Morten Godsk Bondgaard (MGB) 

 Næstformand Kim Ricken Jørgensen (KRJ) 

 Medlem Mie Østergaard 

 Medlem Henrik Schou Zacho 

 Medlem Claus Pedersen 

 Centerleder Keld Jørgensen 

 Viborg Squash Club Kim Laursen 

 Viborg Squash Club Søren Larsen 

 Viborg Lawn Tennis Forening Klaus Bagger 

 Tumlelunden Birgitte Bang 

 Tumlelunden Thomas G. Jensen 

 Hovedforening SIK Anette Staun 

 Volleyball Jacob Ørtved 

 Håndbold Frits Brøndum 

 Håndbold Morten H. Andersen 

 Fodbold Søren Christensen 

 Fodbold Hanne Christensen 

 Fodbold Steen Mikkelsen 

 Fodbold Michael Staun (ref.) (MS) 

 

1. Valg af dirigent: 
 
  MS blev foreslået og valgt. 
 
  MS kunne konstatere, at repræsentantskabet var rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
 
2. Bestyrelsesformandens beretning: 
 
 Årsberetning 2019, Viborg Syd – Idræts- og kulturcenter 
 
  Jeg vil gerne starte denne beretning med at takke den tidligere bestyrelse, som takkede af i november  
  måned efter lang tro tjeneste – tak for jeres gode indsats. Det er jo også dem som drevet det så flot i  
  det meste af året som denne beretning burde dække.  
 
  Regnskabsåret 2019 har endnu en gang været et stabilt år. Det har ligeledes været et år uden større  
  investeringer eller reparationsopgaver.  
  Der har ligesom tidligere år været en rigtig god udlejning af hallen, hvor indtægterne ligger stabilt på 
  900TDKK.  
  Hallen er i hverdagene udlejet 100% til skolen i perioden fra kl. 8-15 – efter kl. 16 er hallen udlejet  



 

 

  resten af aftenen primært til klubber under SIK navnet. Det giver en stabil omsætning og ikke mindst  
  indtjening.  
 
  Årets overskud blev et overskud på 158 TDKK før hensættelser til fornyelser.  



 

 

Helene Folke har stået som den administrative ansvarlige i rigtig mange år, men har desværre valgt at  
stoppe nu, efter dette regnskab. Mange tak for hendes indsats i rigtig mange år.  

 Normalt bruges en årsberetning til at se tilbage på året der er gået, men som beskrevet ovenfor er der  
 ikke de store begivenheder at berette om.  

 
  I stedet vil jeg benytte lejligheden til at fortælle lidt om alt det som er sket efter 2019 og til nu.  
 
  1. januar 2020 overtog institutionen Liseborg centeret, bygninger og driften heraf. Derudover har vi  
  fået tilkendt ca. 11 MDKK fra kommunen, lovning på lån for et tilsvarende beløb, samt  
  egenfinansiering – hvilket gør at der kan fortages forbedringer for rundt 23 MDKK.  
  Tilbygningen skal bestå af en håndboldhal nr. 2, en tennishal nr. 2 samt at skabe et hjerte igennem  
  hele byggeriet, som får de forskellige bygninger og aktiviteter til at hænge bedre sammen.  
 
  Det har for bestyrelsen været et stort bjerg at forcere for at nå dertil. Det har været over 3 års hårdt  
  arbejde, som endelig lykkedes. Også et tak til alle dem som har kæmpet med i denne proces og  
  foreløbig også tak til forvaltningen på kommunen i samarbejdet i denne proces.  
 
  Mie og jeg selv fra bestyrelsen havde muligheden for at flytte vores arbejdsplads ned på Liseborg  
  Centeret i januar og februar måned, for at forstå den daglige gang og sikre en god overgang fra  
  kommunen.  
  Det lykkedes og synes at det blev modtaget rigtig godt hele vejen rundt. Vi har fået nye lejere/brugere  
  til og nogle gamle tilbage – Tumlelunden.  
 
  Frivillige kræfter har allerede nu være med til at gøre Liseborg Centeret til et pænere sted.  
  Der er kommet nyt tæppe flere steder, malet mange steder og sat nyt lys op.  
  Glædeligt at se så mange frivillige hjælpe til – mange tak for det. I efteråret vil vi bede om hjælp til at  
  gøre de ydre omgivelser bedre, ligesom der vil komme en dag for Finderuphøj hallen.  
  De frivillige, ildsjæle som der heldigvis er en del af, har også startet en ny afdeling – nemlig SIK esport  
  som ligger i Fodbold regi. 
  Lokalerne er fundet og indrettet og computerne står klar – så vi glæder os til at få liv i lokalerne igen  
  oppe ovenpå.  
 
  Da institutionen består af to lokationer i Liseborg Centeret og Finderuphøj hallen var der efter vores  
  mening behov for et fælles navn for at signalerer fælles drift og fælles ledelse – Viborg Syd bliver  
  navnet.  
  Vi ved godt at de gamle navne hænger ved mange år endnu og det er jo kun glædeligt for  
  traditionerne. 
 
  11/3-2020 blev vi bedt om at lukke alt driften ned pga. Covid-19. Det kom meget ubelejligt for vores  
  brugere som nu var ved at gøre sæsonen færdig og de sidste afgørende kampe var på programmet.  
  For Viborg Syd, gav det mulighed for at få lavet mange af de ting som skulle gøres, klargøring af  
  udendørs baner, tennisbaner og rengøring og maling indendørs. 
 
  Vi er nu kommet godt i gang igen og økonomisk har det ikke haft den store indflydelse på vores  
  økonomi, eftersom kommunen har besluttet at yde tilskud også i denne periode. 
 
  Marts måned var også måneden, hvor vi måtte sige farvel til Carsten. Vi har en strategi om at drive de  
  to centre med fælles ledelse og ikke mindst arbejdskraft. Dette så vi ikke helt ens på og efter et  
  uheldigt forløb med Carsten var vi nødsaget til at opsige samarbejdet fra den ene dag til den anden. 
  Til gengæld er det glædeligt, at vi har kunnet ansætte ny leder i form af Keld Jørgensen.  
  Keld har mange idéer til hvordan de to centre kan forbedres, udvikles og ligeledes hvordan der kan  
  skabes yderligere aktiviteter til gavn for økonomien og dermed på længere sigt mulighederne for at  
  forbedre centrene. 
 
  Derudover har Keld stor erfaring med arrangementer, ledelse af personale og et stort netværk og 
  kendskabsgrad til brugerne af Viborg Syd. Håber I vil tage godt imod ham.  
 
  Vi glæder os til den kommende tid, med ny leder, byggeprojekt og forhåbentlig en masse glade  
  brugere. 
 
  Sluttelig også en tak til alle brugerne for at spille positivt med i hele denne proces. 

 
Morten Bondgaard Godsk 
Bestyrelsesformand. 



 

 

 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen som herefter blev godkendt. 



 

 

3. Godkendelse af årsrapport: 
 
  MGB gennemgik i korte træk årsrapporten som blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
  Årsrapporten viser et overskud på kr. 157.000,00 før afskrivninger. 
 
 
 
4. Fremlæggelse af budget: 
 
  Budgettet er en sammenlægning af Finderuphøjhallens drift og driftstal for Liseborgcentret for 2019  
  udleveret fra Viborg Kommune  
 
  Bestyrelsen har ikke godkendt budgettet, da der ikke er nogen sammenligningstal fra en tidligere  
  årsrapport. 
 
  Budgettet for 2020 blev kort gennemgået og taget til efterretning. 
 
 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og derfor er den siddende bestyrelse ikke på valg i år. 
 
  Bestyrelsen foreslog at supplerer bestyrelsen med Hanne Christensen. 
 
  Hanne Christensen blev valgt for en 2 årig periode. 
 
 
 
6. Valg af nye medlemmer til repræsentantskabet: 
 
  Stemmer på repræsentantskabsmødet er i henhold til de gældende vedtægters punkt 6 følgende: 
 
  BRUGERNIVEAU 1 
  SIK Fodbold 11 stemmer 542 medlemmer 

  SIK Håndbold 9 stemmer 427 medlemmer 

  Team Viborg 6 stemmer 279 medlemmer 

  Viborg Lawn Tennis Forening 5 stemmer 216 medlemmer 

  Viborg Squash Club 2 stemmer 93 medlemmer 

  SIK Badminton 2 stemmer 77 medlemmer 

  SIK Volleyball 2 stemmer 59 medlemmer 

  Viborg Forenede Håndboldklubber 1 stemme 48 medlemmer 

 
  ANDRE INTERESSENTER 
  Tumlelunden 2 stemmer 

 
  Følgende blev valgt til repræsentantskabet: 
 
  SIK Fodbold Michael Staun 

  SIK Håndbold Frits Brøndum og Morten H. Andersen 

  Team Viborg Vakant 

  Viborg Lawn Tennis Forening Klaus Bagger 

  Viborg Squash Club Kim Laursen og Søren Larsen 

  SIK Badminton Lars Kildedal 



 

 

  SIK Volleyball Jacob Ørtved 

  Viborg Forenede Håndboldklubber Michael Hansen 

  Tumlelunden Birgitte Bang, Thomas G. Jensen og Mikkel Jørgensen 



 

 

 
7. Valg af revisor: 
 
  Bestyrelsen indstiller til at Beierholm fortsætter som revisor. 
 
 
  Repræsentantskabet godkendte indstillingen. 
 
 
 
8.  Ændring af vedtægter 
 
  Bestyrelsen indstiller at vedtægternes pkt. 1.1 og 1.2 fremover lyder: 
 
  1.1 Den selvejende Institutions navn er Viborg Syd Idrætscenter 
 
  1.2 Den selvejende Institutions binavn er Liseborgcentret & Finderuphøj Hallen 
 
 
  Bestyrelsen indstiller at vedtægternes pkt. 12.4 fremover lyder: 
 
  12.4 Al indtjening og i øvrigt indkomne midler, skal anvendes til at forvalte Viborg Syd  
   Idrætscenter og de tilhørende arealer til gavn for brugere af centret jf.  
   formålsbestemmelsen i vedtægternes punkt 2.1 
 
 
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 
 
 
 
9. Godkendelse af erhvervelse klublokalet fra SIK fodbold og SIK håndbold 
 
  Bestyrelsen ønsker godkendt købsaftale om erhvervelse af Klublokalet som i dag er ejes af SIK  
  fodbold og SIK håndbold. 
 
  Erhvervelsen er godkendt af Viborg Kommune som udlejer af jorden. 
 
  Erhvervelsen er udformet således, at der ikke skal penge op af kassen, da købssummen fratrækkes i  
  fremtidig leje. 
 
 
  Repræsentantskabet godkendte erhvervelse af klublokalet fra SIK fodbold og SIK håndbold. 
 
 
 
10. Indkomne forslag: 
 

I henhold til vedtægternes punkt 10.1 skal repræsentantskabet inden 8 dage efter det ordinære 
repræsentantskabsmøde konstituere sig med valg af formand. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at dette punkt diskuteres under eventuelt. 
 
Dermed kommer formalia på plads. 

 



 

 

 
11. Eventuelt: 
 
  Konstituering af repræsentantskabet blev drøftet, og det blev besluttet, at udsætte konstitueringen til 
  efter ferien. 
 
 Bestyrelsen indkalder det valgte repræsentantskab til møde ultimo august 2020. 
 
 ---------------------------- 
 
 Der blev spurgt ind til hvorvidt der kommer Paddeltennis på Liseborg i forbindelse med den nye  

Byggeri. 
 
 Det korte svar var, at det er der ikke nogen afklaring på i øjeblikket. 
 
 ---------------------------- 
 
 Der blev spurgt ind til hvor meget jord der købes af naboen. 
 
 Svar var, at der købes det jord der er nødvendigt for det kommende byggeri. 
 
 Købet finansernes af Viborg Kommune som efterfølgende lejer jorden ud til Liseborg Syd  

Idrætscenter på en 30 årig lejeaftale. 
 
 ---------------------------- 
 
 Fodbold og håndbold afdelingerne takkede bestyrelsen for at være igangsættere lige fra dag et og det  

har også fået mange frivillige til at bakke op om den afholdte arbejdsdag og dermed få ejerskab af 
centeret. 

 
 ---------------------------- 
 
 Der blev foreslået, at konkrete informationer bør gå til klubbernes bestyrelse inden det offentliggøres  

på facebook. 
 
 Dette tages til efterretning. 
 
 ---------------------------- 
 
 Tumlelunden takkede mange gange for hjælpen i forbindelse med deres problemstillinger i forbindelse  

med håndteringen af COVID 19. 
 
 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 

 
Michael Staun 
Referent 


