Sørbymagle IF Formandsberetning for 2019
Når vi kører ned til - eller forbi Sørbyhallen, er det meget tit med en oplevelse om
mange biler på parkeringspladsen, masser af liv og aktivitet. Sørbyhallen er
omdrejningspunkt, for aktivitet i byen.
Det er en tradition som vi alle arbejder på som frivillig, udøver, træner, forældre
eller bestyrelse. Vi er en aktiv idrætsforening, det er vi kendt for.
En positiv tilstand, som vi skal italesætte og fortælle om – som et væsentligt
element i at bosætte sig i Sørbymagle og omegn. For det er ikke en selvfølge. Vi er
meget begunstiget af at – mange har stor lyst og energi til at være en del af vores
fællesskab. Vi er ikke en gammel handelsby som ser triste ud – vi ser friske og
indbydende ud, og har et aktivt idrætstilbud til mange.
I januar havde Mark fra Esport og jeg møde med Business Slagelse. De vil gerne have
Esport i Slagelse bymidte til arrangementer og events. De kunne bla. fortælle om en
rapport som fortæller at i dag er der 54 handelsbyer i Danmark – med mulighed for
at handle ind i butikker m.m. – om 10 år er der 10 tilbage. Så kan man begynde og
trække de 5 store byer fra København – Århus – Odense – Aalborg og Esbjerg. Så må
resten slås om de sidste 5 pladser.
Lytter man lidt til de strømninger som bevæger sig i vores samfund, vil mange af
butikkerne ændrer sig til anden form for aktivitet. Flere kommercielle idrætstilbud
vil komme. Det bliver ikke kun fitness, men også andre idrætsformer, som eks. Padel
tennis m.m. Vi får nye kollegaer. Nye samarbejdsformer vil opstå.
Og bliver vi lidt i retning af bevidsthed og strømninger, er der i disse år meget fokus
på værdier og holdninger. Der tales om at sorterer affald, madspild, klima og i meget
stor grad en bevidsthed om at vi skal tage stilling til konkrete værdiområder.
Værdibegreber bliver meget essentielt de næste 5-10 år.
Det skal vi se som en styrke i vores idrætsforening. Vi har stærke værdier og gode
fællesskaber. Vi skal blive skarpere på vores udseende – vores digitale udseende.
Måske skal vi have hjælp til dette – men så får vi det.
For fakta er – hvis vi bliver lige så skarpe på idrætstilbud, når vi tænker i digitalt
udseende – som de kommercielle tilbud – ja så har vi så meget mere at byde på til
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medlemmer og kommende medlemmer – med vores foreningsværdier og
foreningskultur.
Fitness Sørby er et rigtig godt eksempel på det. Mange af vores Fitness medlemmer,
havde ikke dyrket Fitness – i et kommercielt tilbud. Her er der ikke samme mulighed
for lige at få en snak med naboen, en anden forældre fra skolen eller en god ven fra
byen.
Det er præcis det vi kan – det er det vi er gode til. Eller når en masse voksne
volleyspillere samles om sporten, fra det meste af Slagelse kommune. Netop fordi
Volley – har været gode til det sociale, den 3. halvleg og en god fest.
Sørbymagle IF har vækst og vi har mange tilbud. I for mange år har vi manglet plads,
for at kunne tilbyde gode træningsmuligheder. Sørby Fodbold har stor vækst i disse
år, men skal træne indendørs om lørdagen.
Vi skal have faciliteter som hylder sporten. Vi skal have en stor udvidelse af
Sørbyhallen – det mål og krav skal vi sætte os selv, og vi er i proces.
I denne tid har vi gode snakke med hallens bestyrelse – vi har haft en god drøftelse
med borgmester og udvalgsformand – vi har haft første møde med en potentiel
kommende bygherre – vi har fonde som er positive – og vi skal have arbejdet på en
samlet strategi – hvor målet er at vi om 2-3 år har faciliteter som styrker vores
foreningsarbejde – og sikre at vi fortsat kan udvikle vores idrætsforening de næste
15-20 år. Det er planen – og det er målet!
Viking Cup i hockey i 2 haller – Weisleder Cup over en hel weekend i 2 haller – lan
event i Esport – og teknik i den kommende storhal, som lever op til at vi bliver et
attraktivt sted for mange, som ønsker at afholde kulturelle tilbud. For sagen er også
– Slagelse kommune har ikke faciliteter som er større end en 20/40 hal + en
gymnastiksal – derfor kan vi med et grundigt arbejde sikre vores egen forenings
udvikling, og samtidig gør os mere attraktive for eksterne aktører som vil leje sig ind.
Det skal samtidig give mulighed for en mere nørdet tilgang til bordtennisklubben,
badmintonklubben og gymnastikafdelingens forskellig artet tilbud. Desuden kan
Fitness få åbnet op for Spinning, Crossfit eller hvad de ellers ser af muligheder. Det
skal være muligt for unge mennesker i byen - at benytte et multirum – udenfor
åbningstid, med mulig nøglebrik løsning. Det skal give dem appetit på boldspil med

2

deres venner i fritiden – og når de har lyst. Det her ligger meget i tråd med tidligere
tale om vores udvikling i samfundet. Den opgave skal vi løse på bedst mulig måde.
Det vil bidrage til at gøre det attraktivt at bosætte sig i Sørby, det vil få flere i
bevægelse – og det vil sætte os endnu mere på landkortet.
Netop landkortet bliver noget jeg selv kommer til at arbejde med. Jeg træder ud af
Sørby Esports bestyrelse. Sørby Esport har nogle meget kompetente kræfter i
foreningen i dag. Så det er vist på tide at jeg som nok er mindst interesseret i
computerspil – siger tak for rejsen og tak for rigtig gode oplevelser med Sørby
Esport, Det vil jeg aldrig glemme.
Jeg har efter nogle drøftelser med Esports forbundet – Esport Danmark, valgt at sige
ja til at indtræde i Esport Danmarks bestyrelse – med sekretariat i Slagelse
kommune. Netop den tilstand at det kommer til at ligge i Slagelse, har fået
kommunen til at bakke økonomisk op omkring det kommende sekretariat – med et
meget flot beløb. Formålet med vores arbejde i forbundet, er at understøtte de
mange nye esportsforeninger. Sørby Esport var den første Esportsforening for 4 år
siden, i dag er der 200. Det giver også mulighed for at samle nogle forbunds
arrangementer i en kommende stor Sørbyhal.
Vi har de sidste 2 år arbejdet med at lette kasserer opgaverne fra de respektive
afdelinger. 5-6 afdelinger har takket ja til denne mulighed, og de sidste er meget
velkommen i samme retning. Vi vil i den kommende tid arbejde på hvordan vi bliver
skarpere i vores markedsføring på digitale medier. Vi skal oparbejde en
standardiseret form for medlemsrekrutering – hvor digital synlighed i
lokalsamfundet, bliver omdrejningspunktet. Vi ved at vores mange gode historier fra
Sørby, i de lokale medier – styrker vores foreningsarbejde. Det skal vi fortsætte med
og udbygge.
Med samme mål som da vi igangsatte ændringen med kasserer funktionen, er dette
en driftsopgave som skal lette vores afdelinger, og styrker mulighederne for at de
respektive bestyrelser kan have fokus på udvikling og kvalitet. Det er sjovt og
glædeligt for at alle, når nye medlemmer dukker op – og gerne vil være en del af
vores fællesskab.
Flere unge træder ind i vores bestyrelser, det er meget glædeligt. Eksempelvis i
fodboldafdelingen, hvor i netop tager nogle nye initiativer, med synlighed på digitale
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medier, motionsfodbold, krudtsalg og et genopstået Weisleder Cup. Til sommer
kommer en udendørs sommer Cup, med stort udviklingspotentiale. Men jeg glæder
mig i lige så høj grad over det flotte arbejde som vores gymnastik afdeling laver. I er
et rutineret team – og i gør det rigtig godt. Der ligger minimum 20 år mere i den
gruppe.
Jeg vil gerne takke Sørbymagle IFs venner, for det store arbejde som i levere hvert
år. I er årsagen til at vi kan tænke i udvikling – fordi der ligger et grundlæggende
økonomisk fundament bag. Vores opgave iår bliver at tage større del i vagterne,
med det stigende antal medlemmer vi har i foreningen. Vibeke og jeg havde et godt
møde med vennernes bestyrelse, som blev opfulgt af muligheden for at besætte
flere vagter. Det skal vi alle sammen hjælpe hinanden med.
Jeg vil også gerne takke HB for gode og konstruktive drøftelser. Jeg synes vi har
mange gode snakke – og masser af ideer og mod på fremtiden. Nu skal vi blot
arbejde hen imod, at vi prioriterer og eksekverer – så nogle af vores 29 ideer, bliver
til virkelighed.
Så er jeg oprigtig stolt af at vi sammen har en forening med et så rigt indhold af
tilbud. Vi er vækstet fra 590 medlemmer til 1378 medlemmer på 4 år, og derfor har
vores tanker og planer om udvidelse gang på jord. Tak til alle afdelingers bestyrelser,
trænere, holdledere, teamledere, spillere, medlemmer, forældre og frivillige – i gør
alle en god indsats for Sørbymagle IF.
Jeg vil også sige tak til Henning og Sørbyhallen, samt hallens bestyrelse – når man
lige har rystet de værste af Hennings provokationer af sig – jamen så er han tilfreds.
Den kommende tid skal vi se lidt mere til hinanden i mødelokalet – hvor vi sammen
skal løfte opgaven for den fremtidige Sørbyhal. Det glæder vi os meget til – og jeg
føler vi kan løfte opgaven sammen – til stor glæde for vores medlemmer, Sørbys
borgere og eksterne aktører. Det vil styrke vores fælles fremtid og lokalsamfundet.
Jeg vil gerne rette en særlig tak til jer, som jeg har kunnet give et kald, taget en god
sparring med over mail eller messenger, eller lige er mødtes med i mødelokalet
under 4 eller 6 øjne. Det betyder meget for mig – at vi er forankret i vores arbejde.
Tak fordi i læste denne beretning.
Sørbymagle IF
Anders Sørensen
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