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Formandsberetning ved generalforsamling i Tune IF 

Fodboldafdeling den 11. februar 2021 
 
 
Velkommen til generalforsamling i fodboldafdelingen. Året 2020 har på 
mange måder været et specielt år.  
 
Lige inden sæsonen stod for døren, blev Danmark lukket ned og alt 
fodboldaktivitet blev aflyst i foråret. Det betød at igangværende turneringer 
blev afsluttet og nye turneringer slet ikke kom i gang. De ungdomshold som 
havde set frem til fodboldture til udlandet i påsken, måtte også se dem blive 
aflyst.   
 
Efteråret kom heldigvis i gang og vi nåede lige at få afsluttet sæsonen, inden 
vi igen blev lukket ned.     
 
Vores mange årig 1. holdstræner Michael Stoksbjerg valgte at stoppe kort før 
sæsonstart, midt i august. En anden gammel kending, Kenneth Johnsen, 
sprang til, men desværre holdt dette samarbejde kun i 14 dage. Herefter 
lykkedes det at få Poul Erik Christensen (Polle) til at overtage holdet sammen 
med René Skødebjerg. Det samarbejde er forløbet rigtig godt, så det i efteråret 
blev forlænget til udgangen af 2021. Holdet overvintrer på en 6. plads midt i 
rækken.  
 
2. holdet i serie 4 ligger på en 11. plads, efter første del af sæsonen.  
 
Ungdomsfodbolden kom heldigvis også i gang efter sommerferien og her 
klarede de fleste hold sig mere end hæderligt, og det er blevet til flere 
topplaceringer.  
 
Vores ældste hold som spiller i REOS har også været ramt af aflysninger. Old 
star sluttede på en 5. plads, mens Veteranerne endte som nr. 1, hvor de 2 sidste 
runder udgik.  
 
Tune bestrider i øjeblikket posten som formand i REOS, hvor Martin Eriksen 
har haft nok at se til. Vi har endvidere turneringslederposten, hvor Martin 
Carstensen ligeledes har haft rigeligt - med at ændre og tilpasse turneringerne 
løbende.  
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PARA Sport Danmark holdet er også rigtig velkørende. Det fungerer rigtig 
godt i afdelingen.  
 
Vores afslutningsfest for seniorafdelingen og for vores ungdomsafdeling blev 
desværre også aflyst. Træner/lederfest blev afholdt på et lavere niveau end 
tidligere år. Vi var omkring 40 trænere/ledere fra fodboldafdelingen til Tam-
Tam den 22. august. 
 
Vi har afholdt DBU’s fodboldskole i uge 32. En dejlig uge som er populær 
blandt spillere og trænere, både vores egne og trænere udefra.   
 
Fodboldens dag flyttede vi til efteråret og blev afholdt den 12. september, 
hvor spillerne, traditionen tro, forinden solgte flag rundt i byen. 
  
I november solgte vi julekalendere også med et stort antal solgte og igen med 
udsolgt i alle årgange. 
 
I december havde vi et vellykket arrangement med juletræssalg, hvor 
forskellige årgange delte vagterne.   
 
Derudover har vi igennem året været vært ved rigtige mange SBU 
indendørsstævner. Men også her har vi oplevet aflysninger pga. nedlykninger, 
både i foråret og i efteråret.  
 
Vi har sat gang i opførelse af nyt klubhus. Fodboldens Venner har valgt at 
bruge deres formue i Fonden til at bidrag til de nye faciliteter. Vi glæder os 
rigtig meget til at det står klar i løbet af foråret. I den forbindelse vil vi gerne 
takke for det gode samarbejde vi har med Fodboldens Venner, med 
hovedbestyrelsen samt med Hallens personale.  
 
Til trods for de kedelige sportslige omstændigheder kommer vi ud med et 
pænt overskud for året. Vi skal dog også bruge en del midler til at indrette 
vores nye klubhus samt at renovere vores Bamse/Kyllingehus.  
 
Jeg vil gerne afslutte beretningen med at takke alle vores frivillige trænere og 
ledere samt bestyrelsen for jeres positive måde at håndtere årets udfordringer. 
Og så vil jeg håbe på bedre tider og snarlig genåbning.     


