
Årsberetning fodbold 2015/16  

Så er endnu et fodbold år gået.  

Vi startede noget sløjt ud, da vi sad sidste år til vores årsmøde. Vi havde et medlem, som var gået i 

utide og et medlem på valg, som ikke ønskede genvalg og vi havde meget svært ved at finde 

erstatninger for dem. Vi havde i forvejen kørt et par år, hvor nogle ønskede at komme ud af 

udvalget, men havde valgt at fortsætte, da der ikke kunne findes afløsere. Vi havde dog inden 

årsmødet sidste år besluttet, at ingen skulle være stavnsbundet til udvalget - så det måtte briste 

eller bære. Fandt vi ingen erstatninger på årsmødet måtte vi meddele hovedbestyrelsen, at der 

skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i håbet om, at kunne fremtrylle interesserede. 

Det endte som bekendt med ekstra ordinær generalforsamling, hvor vi i den mellemliggende 

periode igen gjorde alt for at finde nye medlemmer og kom med opråb igen på skolens forældre 

intra og Ansager Info. Vi har hårdt brug for forældre til at sidde i vores fælles udvalg med Skovlund 

Idrætsforening, da det er en stor fordel at kende børn og forældre i aldersgruppen fra U8 til U17. 

Det lykkedes heldigvis at finde 2 fædre (Ronni og Cliff), som accepterede at blive valgt ind i 

bestyrelsen. Her gør de et stort arbejde. Det blev faktisk en positiv oplevelse at afholde den ekstra 

ordinære generalforsamling da flere forældre havde indfundet sig og flere tilkendegav, at de godt 

nok ikke følte sig klar til bestyrelsesarbejdet, men gerne ville hjælpe på stadion med praktiske 

gøremål. 

Vi har på stadion mange opgaver. Vi skal eksempelvis selv kridte baner til alle kampene (både børn 

og voksne). Flere forældre meldte sig, så der kunne etableres en ”kridtbande” og tage lidt af 

slæbet for Jonas. Opkridtningen blev sat i system og skemalagt så alle der havde meldt sig, vidste 

hvornår de skulle kridte til og med sommerferien. Efteråret klarede Jonas stort set selv, da vi 

næsten ingen børnekampe har i efteråret, da fællesholdene har hjemmebane på skift.  

Det var en rigtig stor hjælp og vi er i gang med at sætte det i system igen til forårskampene. 

Vi etablerede samtidig en grøn gruppe, som skal tage sig af forefaldende opgaver på stadion. Vi fik 

lavet lidt forskelligt, bl.a. fjernet det store sandareal, hvor hoppepuden tidligere har været. Den 

blev fyldt op med muld og sået græs – en bonus her, var en ekstra campingplads til Mariefestival. 

Vi håber, at få det udvalg til at fungere måske endnu bedre i den kommende sæson. 

 

Medlemstallene både på børne- og voksensiden er nogenlunde status quo. Cliff og Ronni sidder i 

fællesudvalget sammen med 2 repræsentanter fra Skovlund. De dækker årgangene fra U8 til i 

øjeblikket U17. Herudover har vi selv U5 – U7 på stadion, som kører rent under AIF.  

Herre senior startede i foråret med ny træner og som nyoprykker i Serie 3. Det var svært. De 

formåede, at blive i rækken i foråret og kæmpede bravt for overlevelse i efteråret, men de måtte 

desværre inden sidste runde var spillet se i øjnene, at det ikke lod sig gøre, at blive i rækken. De 

spiller hermed igen i Serie 4. Henrik Brixtofte har aldrig tidligere prøvet, at rykke ned med et hold, 

så han var ikke helt tilfreds. Han satser meget på oprykning igen. Vores 2. hold serie 6 er blevet 

tilbudt, at komme med i en Serie 5 pulje i foråret. De har valgt at tage udfordringen op, så vi håber 

det bedste for dem også. Holdlederne Thomas Schaffer (for serie 4) og Åge Lorenzen og Danni 



Nielsen nu serie 5 skal have stor tak for deres arbejde. Det kan til tider være en udfordring, at få 

stillet hold, så de bruger meget tid på det. 

Vores damer har igen spillet i en 7 mands turnering og også klaret sig fint der. De bliver igen i år 

trænet af Lasse Hansen og Anders Buhl. Tak for det. 

Der er rigtigt mange mennesker omkring stadion, som skal have en stor tak. Det gælder både 

hjælpere til diverse arrangementer. Generelt til frivillige dommere, til kridtbanden og den grønne 

gruppe. I ved selv hvem I er. Johannes Thomsen for at rengøre omklædningsrum m.m. og ikke 

mindst vores sponsorer på stadion. 

Tak til Stine, som stadig er en stor hjælp. Hun tager sig hvert år af fodboldskolen, som er et stort 

stykke arbejde og bruger en uges ferie på det. Hun er en meget stor del af planlægningen af 

Mariefestival og meget mere end det.  

Jonas har valgt at holde pause fra bestyrelsesarbejdet. Han har virkelig gjort en stor indsats på 

hans stille måde ikke mindst i forbindelse med Mariefestival, hvor han står i spidsen sammen med 

Stine. 

Stor tak til Birgitte for hendes kæmpe indsats i cafeteriet. Hun bruger også rigtig mange timer på 

stadion og er ikke bleg for, at tage ekstra opgaver, hvis der skal være arrangementer heromme. 

 

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi har alle ydet, hvad der var muligt. 

Gode ideer har været på banen, men den daglige aktivitet tager meget af vores tid, så der er stadig 

nogle projekter, at arbejde videre med.  

 

 

 

 

 


