
SMT Nyhedsbrev, december 2018 
 

Så er det igen tid til et lille nyhedsbrev fra bestyrelsen 😊 
 
 
 
Jobopslag: Vil du stå for et event, løb/race eller en begivenhed? 
Vi har mange gode løbsarrangementer allerede og ideer til nye! Måske har du også en ide?  Så skal du 
endelig ikke holde dig tilbage, men kontakte bestyrelsen straks og tilbyde din hjælp!  
 
Har du selv en ide til et nyt løb/race eller event vil vi meget gerne høre fra dig. Hvis du allerede har et hold 
der vil agere arbejdsgruppe for ”det nye”, skal vi blot godkende det som et SMT-værdigt arrangement i 
bestyrelsen - og så skal I nok få opbakning herfra. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
SMT Medlemsmødet i september 
Bestyrelsen var rigtig glade for det store fremmøde den 18. september vedr. fremtiden i SMT som klub. Det 
viser stor klub-ånd og styrke, at så mange møder frem og giver deres mening til kende. 
 
Vi arbejder allerede på flere områder direkte afledt af mødet, herunder den nye Walk-afdeling, mulighed 
for en ungdomsafdeling er ved at blive tilrettelagt, bedre og bredere orientering om de mange muligheder 
SMT byder på (for meget få penge) og fokus på de i tiden mere varierede ønsker til træning, trænings-
tidspunkter og ”sidste øjebliks beslutninger”, som vi må erkende er tidens ånd. 
 
Alt sammen fra den gode aften og analysen af det indleverede materiale, tager vi med videre herfra, hvilket 
formentlig vil betyde, at vi rammer mere og flere både internt og eksternt i det nye år. Det er i hvert fald 
vores mål. 
 
SMT Walk 
Det nye initiativ med WALK er blevet taget rigtigt godt imod og flere løbere med skader vælger at gå med, 
sammen med de mange nye. Vi glæder os over dette og ser frem til både mange nye medlemmer og 
fastholdelse af gamle medlemmer med denne nye afdeling 
 
Vi håber at kunne udbygge Walk med flere gå-ture om ugen og måske på varierede tidspunkter. Alt 
sammen afhængigt af, at vi kan få aktiveret nogle frivillige til at stå for de enkelte ture. 
 
Markedsføring af SMT i 2019 
Vi er ca. 600 medlemmer i SMT i dag. Vi har været flere og vi vil gerne have flere med igen. For det relativt 
beskedne grundkontingentet tilbyder SMT faktisk en MÆNGDE træningsmuligheder og det vil vi gerne gøre 
mere opmærksomme på, så vi kan blive lidt flere i klubben igen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
I kan alle være med til at udbrede det gode budskab. Klik ”Synes Godt om” vores Facebook Side: 
www.facebook.com/smtsilkeborg og ”like” og/eller del de opslag der kommer. Det er sådan Facebook 

virker 😊 
  
Vi vil også i samarbejde med Bevæg dig For Livet (DGI) og Silkeborg Kommune 
køre nogle sponserede kampagner, da de gerne vil støtte os i at få flere og 
ikke mindst aktive medlemmer til foreningerne i kommunen. 
 
Kontingentfrihed forsvinder 
Bestyrelsen har besluttet helt at droppe kontingentfrihed i SMT. Ved en 
gennemgang af den efterhånden lange liste, kunne vi se, at der var 
mange, der OGSÅ fortjente at stå på listen. Og hvor skulle vi så egentlig 
stoppe? 
 
Vi er enormt glade og stolte over den klubånd, der er i SMT, hvor der altid er mange hjælpere, både i faste 
udvalg, event-udvalg og alle dem, der melder sig til at hjælpe, når vi har de store opgaver/løb. Det frivillige 
arbejde er stadig kernen i vores forening og det vil vi gerne gøre alt hvad vi kan for at fastholde 
 
Vi er samtidig overbeviste om, at man ikke deltager som frivillig i SMT, for at opnå en besparelse på 350 kr. 
om året alligevel. Så derfor forsvinder alle kontingentfritagelser og også bestyrelsens standard 
omkostningsgodtgørelse fra dags dato.  
 
Ingen skal dog have udgifter ved at hjælpe til og har du bilag, skal du endelig sende dem til Kassereren Jan, 
som vil refundere dig udgiften. 
 
Der vil stadig være en årlig udvalgsfest for de faste udvalg, hvor det store arbejde, der gøres, kan påskønnes 
og team-samarbejdet styrkes. Næste udvalgsfest bliver den 1. marts 2019. 
 
Informations-kanaler i SMT 
Meget nyt er sket med den nye hjemmeside og ændringen på Facebook, men meget er også stadig det 
samme. Måske skal man dog finde det lidt andre steder… 
 
Slå op i kalenderen på hjemmesiden og i Klubmodul-App’en. Alle aktiviteter oprettes først og fremmest her. 

(Hvis du spørger pænt, kan du få hjælp til oprettelse hos Siw eller Allan 😉) Alle kan tilgå kalenderen på 
hjemmesiden – også UDEN at være logget ind! www.smt-silkeborg.dk 

 
Events, som er oprettet på hjemmesiden, eks. Løb og mad hvor, man skal tilmelde sig, 

kan ses på forsiden nederst til venstre og uden at være logget ind. Klik blot på 
billedet og du kommer direkte til eventen. Her vil du så nok blive anmodet om 

Login, før du kan tilmelde dig 😉 
 

Events der er oprettet som begivenhed på Facebook kan OGSÅ 
ses på hjemmesiden.  
 
Nederst i højre hjørne er der link til SMT Facebooksiden og 

man kan endda se SMT Facebook-siden uden at have login til 

Facebook, hvis man klikker på et link 😊😊 

http://www.facebook.com/smtsilkeborg
http://www.smt-silkeborg.dk/


Rigtig God Jul og Godt Nytår! 
 
Mange varme SMT-hilsner 
På bestyrelsens vegne 
Allan 
 
 
PS: HUSK at værdsætte den frivillige arbejdskraft når du oplever den! 
 

Vær positiv og gør en dyd ud af at tale pænt og ekstra pænt på Facebook😊 Tekst er ofte mere hårdt end 

det talte sprog og det er svært at tyde eks. Ironi 😉  

 

I det hele taget lægge vægt på ROS og en anerkendende tilgang – også selvom du måske ikke lige er 
100% enig eller selv får noget ud af det. Er du uenig så tag kontakt direkte eller til bestyrelsen. En 
offentlig negativ tilkendegivelse på noget en frivillig har arbejdet hårdt med er ikke fair. Uden de mange, 
der arbejder frivilligt, ville vores forening slet ikke være det den er.  
 

Tak 😊 
 


