
 

 

Årsberetning fra Formanden 2021/22. 

INDLEDNIING. 

Efter sidste medlemsmøde, d. 27/05 21, Har vi afholdt i alt 4 FU møder samt et par hurtige online-
beslutningsmøder. Hoved-fokus på møderne har været: 

 Bolde 

Carl Jørgen har arbejdet intenst på, at få vedligeholdt det gamle boldskab hvilket er lykkedes. 
Dette er med til at nedbringe forbruget af bolde og derved også forbedre økonomien på bolde. 

Samtidig har vi fået nedsat forbruget af bolde på ungdomssiden samt fået styr på at dem der skal 
betale for bolde rent faktisk også betaler. 

 Økonomi – herunder kontingenter og kontingentstruktur 

Vi arbejder på en ny måde at opkræve kontingenter for ungdommen på. Det er besluttet, at det 
laves så hver ungdomsspiller betaler for en ”spillerlicens” samt pr. hold man deltager på. 

Pga. Corona-situationen og derved mistede indtægter for andet år i træk, ser vi desværre også ind 
i en kontingentstigning fra den kommende sæson. 

 Udfordringer på trænerstaben – Ungdom og seniorer 

Da vi har med ret unge trænere at gøre, fylder konfliktløsning og dagligdags problemer for meget. 
Jeg har afholdt 3-4 møder med ungdomstrænerne hvor vi har været ret meget igennem. 
Efterhånden ser det ud til at det løsner op.  

 Danmark Open i forhold til bemanding og cafeteria. 

Afvikling af Denmark Junior Open gik rigtig godt. Det var nogle hårde efterårsdage men der var 
rigtig god hjælp fra forældre og bestyrelsen.  

HVAD HAR VI OPNÅET SIDEN MAJ 2021. 

 Vækst på seniortræningen fra ca. 12-30 spillere og nu 2 turneringshold. 

 Fællesmotion er kommet op fra 0 til 12 spillere. 

 MiniTon er booket med 8 spillere. 

 Alle ungdoms træninger er fyldt godt op, og der er løbende tilgang. 

 Alle baner er udlejet. 

 Claus (Pedel) har skaffet 4 nye dommer- tællerstole UB til klubben, hvilket vi er rigtig glade for. 

 Der er afholdt opstartsweekend samt Fri-Hal, og der er spillet en del holdkampe. 

 

 



 

 

 

STATUS generelt. 

Pga. rigtig meget ”støj” fra træner-set-uppet og grundet en turbulent Corona-tid, er det ikke 
lykkedes mig, at føre de tanker ud i livet jeg præsenterede jer for på sidste medlemsmøde.  

Jeg/vi arbejder videre i den retning, og jeg forventer at vi i løbet af næste sæson får sat struktur på 
tingene og når i mål med de vigtigste opgaver. 

STATUS fra træningerne. 

Ungdommen. har lige skulle finde deres ben at stå på, og det har givet uro omkring træner-set-
uppet på de enkelte træninger. Grundet ret meget tilgang af helt nye spillere, har vi måtte flytte 
rundt på træningerne i forhold til hallerne. 

Uroen på træningerne har måske kunne mærkes på ungerne, og nogen har meldt sig ud. Dette er 
uacceptabelt og det er blevet italesat overfor trænerstaben. 

I mandags d. 21.2.2022 havde vi trænermøde og arbejder på at sammensætte trænertruppen for 
næste sæson, hvilket ser ud til at falde på plads. Karoline og Christoffer begynder at tage ansvar 
hvilket er glædeligt. 

Seniortræningen. har været udfordret på deres egen succes i forhold til at vækste. Der har ikke 
været plads i hal 1, så hal 2 er kommet i spil også, i kombination med banelejere. Samtidig har vi 
flyttet nogle af de lidt mindre gode seniorspillere om på vores U15/17 træning, hvor antallet af 
ungdomsspillere var ved at blive lidt tynd. Dette har givet en god synergi for alle parter. 

I forhold til trænrestaben, bliver der en ny sammensætning næste år. Den er dog ikke på plads 
endnu, men der er sat skibe i søen så jeg forventer det lykkedes. Grundet Andreas arbejds- og 
familiesituation ønsker han ikke at forlænge sin træneraftale med os, men bliver i klubben som 
spiller. 

 

AFRUNDING 

Jeg vil afslutningsvis gerne takke alle i bestyrelsen for jeres store arbejde for klubben. Jeg synes 
alle har taget tingene alvorligt og har udvist stor hjælpsomhed og engagement. 

I forhold til mig personligt, har jeg tilkendegivet overfor bestyrelsen, at jeg træder ud af arbejdet 
fra næste medlemsmøde – altså februar 2023. Jeg vil forsøge at finde en afløser men vil appellere 
til at alle træder til og hjælper. 

 

 

 


