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Velkommen: 
Tak til de fremmødte. 
 
Arrangementer: 
2016 blev endnu et år med fuld fart på. 
Vi afholdt den 28. maj Fodboldens Dag, hvor vi traditionen tro, forinden solgte flag. Vi afholdt 
Fodboldens Dag igen den 17. september, dog uden flagsalg. 
 

I november solgte vi julekalendere, også med et stort antal solgte. 
 

I december havde vi et vellykket arrangement med juletræssalg og godt arbejde med årgang 03. 
 

Derudover har vi gennem året været vært ved rigtig mange SBU indendørsstævner, og vi har afholdt 
DBU’s Fodboldskole i uge 26. 
____ 
 

Som noget nyt har vi afholdt Volleyballturnering den 9. juli, som er en ny aktivitet i fodboldens 
regi. 
 

Vi har også genoptaget vores gode samarbejde med Lions Club og afholdt julefrokost med Kandis-
show. Også et økonomisk vellykket arrangement. 
 

Alle sammen arrangementer, som fungerer rigtigt godt og som er fordelt fornuftigt over året, og alle 
arrangementer hver især giver pæne overskud. 
 

Vi har også afholdt en del sociale arrangementer med Ishockeytur i februar, træner/lederfest i april, 
CL-finale arrangement i forbindelse med Fodboldens Dag den 28. maj, samt træner/leder komsam-
men i forbindelse med vores ungdoms- og seniorafslutninger. 
 
Ungdomsafdelingen: 
2016 blev igen et stort rejseår. Flere af vores årgange har været på fodboldture både i Danmark og i 
udlandet. Det giver sammenhold og oplevelser for livet. 
 

Flere af vores årgange er stadig lidt tynde, men der bliver gjort en stor indsats fra trænere/ledere på 
alle årgangene for at holde fast i spillerne. Men det er en tendens, som vi ser mange steder i øjeblik-
ket. 
 

Ungdomsafslutningen var som sædvanlig et stort tilløbsstykke med rigtig mange deltagere, hvor der 
blev spillet fodbold i alle 3 haller og uddelt Årets Spiller og Årets Fighter for de store årgange. 
Jeg vil godt sige en stor tak til jer alle omkring ungdomsafdelingen. 
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Seniorafdelingen: 
I Seniorafdelingen kører det også fint – selvom vi selvfølgelig gerne så, at klubbens 1. hold lå bedre 
her halvvejs i turneringen, men intet er heldigvis afgjort endnu, og jeg ved, at seniorformanden har 
nye tiltag, så vi kan få endnu flere op og støtte op om kampene. 
 

Vores 2. hold i serie 4 ligger, efter 11 kampe, lidt under midten med 14 point. 
 

Vores 3. hold spiller 8-mands fodbold, men her er der håb om, at vi efter sommerferien kan mønstre 
i 11-mands hold, når vores ynglingespillere rykker op i seniorafdelingen. 
 

Vores damehold har desværre måttet holde en pause fra turneringen, p.g.a. manglende spillere. Vi 
håber, at nye kan komme til. 
 

I de ældste årgange har vi p.t. 3 hold tilmeldt, et i Oldstar og et Veteranhold samt vores Grand Old 
Master. 
 

Handicapholdet er også rigtigt velkørende. Der har været udskiftning på træner/ledersiden, men det 
kører rigtigt fornuftigt. 
 

Også en stor tak til Seniorafdelingen. 
 
Medlemstal: 
Vores medlemstal ligger stadigvæk stabilt omkring de 400 medlemmer netto. For i løbet af året har 
vi jo indmeldelser og udmeldelser med ca. 500 registreringer. 
 
Dommerklub: 
Vores dommerklub er stadig meget velfungerende. Vores unge drenge gør det rigtigt godt, samtidig 
med af vores ældre dommere stadigvæk yder en stor indsats. 
 
Fodboldens Venner: 
Igen i år skal der lyde en stor tak til Fodboldens Venner samt Fonden, som igen har bidraget betyde-
ligt med støtte til vores ungdomsarbejde og mulighed for at sende vores ungdomshold til stævner og 
turneringer i ind- og udland. – Tak for det! 
 
Økonomi: 
Vi kommer igen i år ud med et positivt resultat, og det er tilfredsstillende. 
Økonomien skal hænge sammen, og det gør den. Men det er vigtigt, at pengene, som vi alle er med 
til at tjene, kommer vores medlemmer og trænere/ledere tilgode. Det er dem, der får klubben til at 
hænge sammen. 
 
Afslutning: 
Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til alle i Fodboldafdelingen. Tak for samarbejdet med 
Hallens personale og tak for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen og med Lions Club. 
  

Tak for en god sæson. Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen. 
 

Tak for ordet! 
 

Per Lund Sørensen 
formand 


