Beretning 2016 for Foreningen Sydkredsens Venner
Foreningen Sydkredsens Venner har i 2016 haft en bestyrelse bestående af: Kate Nielsen, formand.
Mogens Nielsen, bestyrelsesmedlem og Rudolf Sørensen, kasserer. Som revisor har vi i igen i 2016
brugt Thomas Uhleman.
Året startede med en revision af foreningens vedtægter. Årsagen til revisionen var dels opdatering
til aktuelle forhold, dels at det i forbindelse med debat og afstemninger omkring anskaffelse af SItidtagningsudstyr havde vist sig, at dele af vedtægterne ikke var hensigtsmæssige. Klublederne
godkendte de nye vedtægter på generalforsamlingen i januar 2016.
Der har i 2016 været 10 udlejning af materiel mod 13 udlejninger i 2015 og 14 udlejninger i 2014.
De 5 af udlejningerne i 2016 har hele traileren med udstyr. Èn udlejning har været generatoren, og 2
udlejninger har været de nye SI-brikker. Dette her i alt givet en indtjening på 7.743 kr.kr. I 2015 var
indtjeningen 11.000 kr. så der er tale om et betydeligt fald i indtægterne.
Vi må nok se i øjnene, at efterspørgslen på Sydkredsens materiel bliver mindre år for år set i lyset
af, at der er færre og færre klubber, som anvender EMIT. I øjeblikket er der to reservationer for
2017 fra OK Esbjerg og fra OK Gorm. Politiet har også forespurgt, om de kan låne EMIT-udstyret,
men denne aftale er endnu ikke på plads.
Materiellet er i 2016 blevet udvidet med 75 SI-brikker. Dette blev besluttet på generalforsamlingen
i januar 2016. Anskaffelsesprisen var ca. 22.00 kr. Der har også været interesse for anskaffelse af
radioposter til SI-systemet, men i første omgang er dette behov blevet dækket gennem en lejeaftale
med OK Snab, som i løbet af 2017 køber / udvikler egne radioposter.
Der er traditionen tro ydet et tilskud på 3900 kr. til KUM-trøjer til kredsens ungdomsløbere. Det har
været drøftet tidligere, om Sydkredsens Venner fortsat skal betale trøjer til KUM, nu hvor KUM har
skiftet form fra udtagelse til fri tilmelding. Der er dog ingen tvivl om, at Sydkredsens Venner fortsat
skal støtte kredsens ungdom på en eller anden måde, da det er en del af vores formålsparagraf. Det
vil være interessant med en tilkendegivelse af, hvorvidt pengene skal anvendes anderledes fremover, - f.eks. til støtte af sommerlejre eller ungdomskurser.
Iflg. Tobias Svare, som indkøber trøjerne, er de unge mennesker meget glade for trøjerne. Det har
været på tale, om man kan have en stak trøjer, som genbruges år for år. De øvrige kredse køber dog
nye trøjer hvert år, så det vil være underligt for Sydkredsens løbere at tage til KUM i brugte trøjer.
Foreningen har stadig en pæn egenkapital på ca. 60.000 kr. selv om der i 2016 har været et underskud på 21.400 kr. – primært som følge af indkøbet af de nye SI-brikker.
Mogens Nielsen rapporterer, at traileren, som er fra 2006, ikke længere er som ny. Træbunden er
begyndt at rådne, men endnu ikke noget alarmerende. Hvad angår EMIT-udstyret, så kommer der af
og til tilbagemeldinger om svage postenheder, mens brikkerne fortsat fungerer upåklageligt.
Bestyrelsen anbefaler, at udlejning af trailer og materiel fortsætter i 2017 i det omfang, der fortsat er
efterspørgsel på dette. Mogens Nielsen vil foretage det årlige vintereftersynet i forhold til almindelig vedligehold af trailer og materiel, men der vil ikke ske nyanskaffelser.

På bestyrelsens vegne
Kate Nielsen, formand
Januar 2017

