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Ad punkt 3 - Formandens beretning for året 2021  
 
 
Sidste år startede Jacobs beretning således – ”Intet er som det plejer at være. Jeg tror aldrig i 
klubbens 119-årige historie, at vi har afholdt generalforsamling i juni måned og at vi siden 
klubhuset blev bygget, ikke har afholdt generalforsamling i klubhuset. Men intet er for tiden, som 
det plejer…” 
Intet er ændret siden, andet end at klubben nu er 120 år gammel. Vi har alle været gennem et 
mærkeligt år, privat, på job og i foreningerne og som sidste år er vi ikke samlet i klubhuset. Verden 
er blevet virtuel og vi har fundet en vej sammen, hver for sig, hvilket er baggrunden for at vi som 
bestyrelse har være trygge ved at afholde året generalforsamling virtuelt på ”Teams”. Vi har 
oplevet at de virtuelle møder i klubben, i bestyrelsen, med DBU, med hovedforeningen og sågar 

uddannelse virker fint. Jeg har bl.a. selv gennemført dommer i praksis virtuelt       Det er ikke det 
samme, men det virker.  
 
Da vi var samlet 17. juni 2020 var vi trods alt på vej mod lysere tider og ingen af os troede rigtigt på 
bølge to, men Coronavirussen fik konsekvenser for foreningslivet og det påvirke os helt sikker i 
lang tid endnu. Vi har selvfølgelig fra starten fulgt de anbefalinger som myndighederne og ikke 
mindst DBU har udstykket, hvilket også førte til af lysning af vores sommer Kaos i august. 
Efterårsstart og en mere eller mindre normal turnering gav os dog tro på at hverdagen var tilbage. 
Omkring efterårsferien kom der problemer og mange kampe blev udskudt grundet smitte og det 
hele kulminerede da Senior1-2 og U19 oplevede smitte samtidig sidst i oktober og måtte i isolation. 
Nyt pressemøde og slut med fodbold for voksne og kortvarigt med undtagelse for u21 spillere. 
December aflyste vi så vinterkaos og kort tid efter var der ikke længere undtagelse for 
forsamlingsbud under u21 og alle måtte max. være 10 personer. De fleste gik på vinterferie med 
forventning om start januar, men igen nyt pressemøde og nu kun 5 personer tilladt. Hvilket bringer 
os til 1. marts og vi træner igen med max. 25. Dog med den sidste ærgerlige aflysning af 
Holland21, som heller ikke lykkedes. 
 
 
Det vigtige er nu at vi holder fast og fortsat står sammen ved at huske hinanden på, at vi skal 
overholde de regler der er, så vi ikke risikerer at skulle lukke igen. Trods regler og restriktioner er 
det gang i vores klub. Alle hold fra U5 til veteranerne har været i gang siden 1/3. Ja det er rigtigt, i 
august startede klubbens fremtid ”superpoderne” som er 3-5 år. 

Fantastisk at se vores kommende seniorspillere være i gang       Alle er glade for at komme i gang 
og især vores nye senior setup med Michael, Behar, Jens og Marc soler sig i rekord stor deltagelse 
til træningerne. Til den nye sæson har vi ansat Michael og Behar til senior 1, Jens og Marc 
forsætter med Senior 2 og til vores senungdom U19 har vi ansat Kenn Jensen. Med andre ord, vi 
står overfor en vildt spændende fremtid på seniorsiden med klar målsætning om at fastholde og 
blive tophold i serie1, samt hurtigst muligt at avancere til serie3.  
 
Vores trænere har afviklet mange træninger i al slags vejr, sørget for at spillerne har været til 
kampe, stævner og andre turneringer trods restriktioner. Et kæmpe arbejde, men et stort 
aktivitetsniveau er også med til at fastholde medlemmerne. Både bestyrelsen og vores frivillige 
trænere og ledere fortjener kæmpe ros for at løfte opgaven i forbindelse med coronasituationen. 
Det har ikke været nemt det sidste år. 
 
Vores aktivitetsudvalg har været sat ud af drift, men får travlt med at skabe nogle super gode 
events, til glæde for medlemmerne, når vi igen må samles på tværs. 
 
Vi skal fortsat sætte fokus på at engagere medlemmer og forældre til de opgaver der er forbundet 
med at drive klubben. Vi har startet projekt ”Minforening” som gerne skal hjælpe med flere hænder. 
I skrivende stund har vi 76 frivillige der har tilkendegivet på app at de gerne hjælper. Det er med til 
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at gøre at denne klub kan eksistere. Tak til trænere, holdledere, dommere og til dem der kridter 
baner. Tak til alle der hjælper ved forskellige arrangementer og stor tak til vores sponsorer.  
 
Økonomisk er vi stadig godt rustet trods krisetiden. Det skyldes i høj grad ansvarlighed, når vi 
bruger penge. Dog gør et år som 2020, med begrænset loppekørsel, ingen Bierfest eller andre 
normale indtægter, at vi skal blive bedre til at skaffe nye og flere sponsorer til klubben. Det er et 
vigtigt grundlag for økonomien. 
 
Som en del af vores nye bestyrelse oplever jeg klart drive, dynamik og massere af energi, hvilket 
også giver mig ro i maven for vores fremtidig. Jeg har været aktiv i vores klub i mere end 10 år, 
men havde selvfølgelig ingen ide om hvad jeg gik ind til som formand i sommers – Nu er jeg blevet 
klogere og glæder mig til at arbejde fremad uden for meget tilbagegang. Bestyrelsen har de sidste 
måneder gjort Henrik Baadsager klar til at kunne overtage kasseropgaven og blive en del af vores 
team. Samtidig vil jeg gerne på Klubbens og egne vegne takke Helle for at træde til da vi var mest 
presset i 2014 og siden da for at varetage vores kasser opgaver – Du har været en kæmpe hjælp i 
mere end 6 år – Tak for det. 
 
Til resten af bestyrelsen - vi gør det godt. Jeg glæder mig til fremtiden, som er sindssyg 
spændende og så glæder jeg mig til snart at se en kamp med tilskuere på vores stadion igen. 
 
Jakob Carit Hammerum 
Formand 
 


