Beretning 2019 for Foreningen Sydkredsens Venner
Foreningen Sydkredsens Venner fik ved generalforsamlingen den 4/2-19 en ny bestyrelse: Kate
Nielsen er fortsat formand og Rudolf Sørensen er fortsat kasserer, men Mogens Nielsen valgte at
stoppe som bestyrelsesmedlem og blev skiftet ud med Pernille Buch. Som revisor har vi igen brugt
Thomas Uhlemann og revisorsuppleanten, som ikke kom i aktion, var Bjørn Christoffersen.
Der har ikke været afholdt møder. Koordinering vedrørende foreningens drift har været varetaget
via mail og telefon.
Foreningens materiel blev tilbage i 2018 reduceret væsentligt, da det har vist sig, at der ikke længere er det store behov for udlejning. Det resterende materiel står nu på Bøgelund hos Kolding OK, og
bestyres af Christian B. Hansen fra klubben.
Der har været 3 x udlån i 2019 til: Kolding OK, OK Syd og OK Gorm / VM-gruppen. SI-brikkerne
har været udlånt alle tre gange. Desuden har der været udlånt: Måltelt, generator og startur. Udlån er
gratis, man skal blot selv hente og bringe det lånte materiel.
Oversigt over materiellet kan ses på Sydkredsen hjemmeside under materiel
Der er traditionen tro ydet et tilskud til T-shirts til kredsens ungdomsløbere, som deltog i KUM. I
alt deltog 45 løbere, som fik en T-shirt hver.
Der er givet gaver til: Mogens Nielsen for mange års varetagelse af kredsens materiel. Mogens
stoppede med dette ved udgangen af 2018. Og til Finn Hove for at oprette og vedligeholde kredsens
hjemmeside gennem mange år. Finn ønskede at stoppe i løbet af 2019. Endelig har kredsen givet
gave til Kolding OK, som i foråret holdt 50 år jubilæum.
Som noget nyt er alle klubber i kredsen blevet opkrævet et kontingent på 250 kr. Med kontingentet
kan man yde tilskud til KUM, gaver og gravering på æresbevisninger mv. uden at ”tære” for meget
på foreningens formue.

På bestyrelsens vegne
Kate Nielsen, formand
December 2019.

