Sørbymagle 10/11-2020

Kære Alle
Med baggrund i de nuværende Covid-19 restriktioner har vi i Sif’s venner set os nødsaget til at
aflyse årets Generalforsamling.
Da der i det forgange år heller ikke har været nogle arrangementer og dermed ingen indtægter, er
der i bestyrelsen, derfor truffet en beslutning om, at dette års beretning og regnskab blot sendes
rundt til alle kaptajner, klubber som er hjælpere og Sif´s Venners bestyrelse.
Der er i år afgang af enkelte bestyrelsesmedlemmer, og disse pladser skal selvfølgelig
genbesættes, men dette må blive, når det igen er muligt at forsamles og igen er muligt at afholde
div. arrangementer.
Bestyrelsen er fuldt ud klar over at der i vedtægterne ikke er hjemmel for ovenstående, men vi er
også af den overbevisning, at man ikke kan tage den slags hensyn, og at vi trods alt kun er en
forening der varetager frivilligt arbejde.
Kortfattet Beretning:
Det forgangne år blev et helt anderledes år end vi i Sifs venner havde planlagt. Alt gik efter
planen, indtil vi i marts måned blev mødt af en ny hverdag, som hverken vi eller nogle andre
kunne forudse, da der gik Corona i hele verden.
Dette kom til at betyde, at vi først måtte aflyse Kandis festen og siden også Sørbymarkedet.
Dermed blev det et år, hvor der kun blev en beskeden indtjening fra vores bankospil. Dette
betyder også, at vi i år står i den situation, at vi kommer ud af året med et negativt resultat til
trods for, at vi har fået en mindre økonomisk kompensation af Slagelse kommune.
Da året således går i negativt resultat, fordi vi jo stadig har en del udgifter, har vi i år valgt at vores
aktiver nedskrives fuldt ud til 0 kr. Dette er så med til at gøre, at såfremt vi igen kan komme til at
tjene penge til uddeling, ikke har mere at skulle afskrive på, medmindre der laves nye
investeringer.
Det negative resultat gør således, at vi for første gang i flere år, ikke har nogle penge til uddeling,
men omvendt har der heller ikke været brug for de mange frivillige hænder, der plejer blive brugt til
marked med videre.
Til trods for det meget anderledes år, har der været holdt nogle bestyrelsesmøder,
og jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen med flere for det arbejde, som alle
har lagt i tingene.
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