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Årsberetning 2016.  

2016 har været i roligt år, set fra bestyrelsens side. Vi har ikke mødt de store 

udfordringer, og dog har der alligevel været nogle ting som skulle på plads.  

 

Sidste år valgte Birgit at stoppe som redaktør for vores klubblad, hvilket gav 

problemer, da vi ikke kunne finde en afløser. Det har betydet, at jeg har måttet bede 

Birgit om hjælp, således at vores klubblad kunne udkomme. Birgit har i 2016 lavet 

klubbladet, og herfra et stort tak til hende. Sidst på året meldte Jørgen Clausen sig 

som ny redaktør, og selv om han er bosiddende i Odense, håber jeg det kommer til 

at køre gnidningsfrit, så vi også fremover kan have et klubblad. - Velkommen til 

Jørgen.  

 

Der har været nogle udfordringer vedrørende vores klublokaler, idet lokalerne også 

er blevet brugt i forbindelse med udlejning. Det har betydet, at hver gang vi skulle 

bruge lokalerne, skulle vi huske at reservere dem, hvilket er kikset nogle gange,  

ligesom andre har gjort brug af vores opvaskemaskine, køleskab og hvad vi i øvrigt 

har opfattet som vores lokale. For nogle måneder siden havde jeg en snak med 

fodboldafdelingen, som primært er dem der bruger klublokalet, og vi kom frem til, 

at det højest blev brugt 3 – 4 gange om året, hvorfor det ret beset var et stort lokale 

at lægge beslag på, når det blev benyttet så sjældent. Det har medført, at vi nu har  

afstået det store klublokale til DGS, og i stedet er mødelokalet gjort større, og der er 

kommet et nyt bruserum. Det har den fordel, at klubben kan have klublokalet og 

omklædningsfaciliteterne for sig selv, og vi skal hverken reservere eller sørge for, at 

det hele tiden er rengjort. Køleskabet er flyttet med ind i det nye klublokale, og 

opvaskemaskinen er røget over i cafeteriet i hallen. Der er indgået en aftale med 

DGS om, at vi stadig kan benytte det gamle klublokale til fester, generalforsamling 

eller lignende, blot skal vi huske at reservere, og vi skal ligeledes betale for 

rengøring.  

 



Omkring klubbens medlemstal, så ser det ikke så dårligt ud endda. Vi holder tallene 

fra sidste år, måske med en lille stigning, i hvert tilfælde for fodbold og badminton. 

Vores store udfordring ligger helt klart i, at vi har for få ungdomsspillere. Lige nu er 

tendensen, at de unge spiller, hvor de går i skole, hvilket der vel egentlig ikke er 

noget at sige til. Vi må se hvad tiden bringer, og om der sker en ændring i de unges 

valg af klub, men et er sikkert, det ændrer sig ikke af sig selv.  

Sidste år var jeg fremme med, at vi godt kunne bruge nogle af vores penge, da 

klubben har en god økonomi. Det må siges at være lykkedes, idet vi for første gang i 

mange år, har haft et år med et større underskud. Som det fremgår af regnskabet, 

skyldes dette flere forhold, bl.a. har istandsættelse af vores klublokale og 

brusefaciliteter kostet ca. 10.000 kr., ligesom fodbold afdelingen har købt bolde og 

materialer for et tilsvarende beløb. Vi skal ikke være bange for at bruge penge, men 

de skal bruges med omtanke. Vi skal huske på, at mange af de penge som klubben 

besidder, er fremkommet via støtte fra vores trofaste sponsorer – og et stort tak til 

dem – og derfor har vi også en forpligtelse til at bruge dem på en ordentlig måde, 

således at klubben kan udvikle sig.  

 

Hvad angår sammenholdet i klubben, så ser jeg egentlig, at de enkelte afdelinger har 

et fint sammenhold, men at der ligesom mangler noget som gør, at vi alle føler os 

som en del af den samme klub. Det bliver nemt sådan, at hver afdeling passer sig 

selv, og at vi dårligt nok ved, hvem der er i de andre afdelinger. Grundet dette har 

bestyrelsen foreslået, at der bliver lavet en samlet fest for hele klubben, så vi kan 

komme til at kende hinanden på tværs af afdelingerne, og der vil såfremt der er 

stemning for det, inden for kort tid blive nedsat et festudvalg.  

 

Slutteligt vil jeg gerne have lov til at takke bestyrelsen og Ib for et godt samarbejde. 

Jeg har valgt at takke af for denne gang, idet jeg stopper i klubben. Heldigvis har det 

vist sig, at én af de unge, Casper Bigum Mortensen, har meldt sig på banen som min 

afløser, hvilket jeg på klubbens vegne er rigtig glad for. Om han bliver valgt, eller om 

der er modkandidater vil vi se senere i aften, men set med mine øjne er det et 

sundhedstegn, når der er en ung der melder sig til frivilligt arbejde.  

Per Andersen  

1. febr. 2017 



 

 


