
  

EVIF GENERALFORSAMLING - BERETNING 2016 
 

 
Tak for ordet… 

 
 

 
Ved beretningen i 2015 kunne jeg oplyse, at bestyrelsen var i gang med et større 
oprydningsarbejde af foreningens økonomi. 
 
 
Årets resultat for 2016 viser et fint billede af, at vi næsten er i mål. 
 
  
Økonomien fylder en ret stor del af arbejdet som formand, men mit håb er at i 2017 kan vi 
lægge mere energi i de daglige sportslige opgaver.  
 
 
Når regnskabet for 2017 fremlægges ved generalforsamlingen i 2018 har vi ryddet op i 
vores kontoplan og posteringerne er genkendelige. 
 
 
Igen i år skal vi omkring kommunens Lokaletilskud, men denne gang kan jeg oplyse, at vi 
kun skal returnere ca. kr. 20.000, da vi har sparet stort på vores elforbrug. 
 
 
Omkring vores kontingenter har vi i efteråret været ramt af en uheldig opdatering fra 
KlubModul, der krævede at alle medlemmer skulle opdatere deres kortoplysninger, det har 
ikke fungeret og et stor mængde kontingenter er udskrevet manuelt i december. 
 
 
Derfor er der medlemsrestancer for ca. kr. 40.000 for 2016 og for ca. 20.000 fra tidligere år 
– vi bruger 2017 til at få ryddet op i disse restancer – enten som indtægt eller som tab. 
 
 
Et andet ærgerligt punkt fra 2016 var, at det blev nødvendigt med en ekstraordinær 
generalforsamling, da der ikke kunne findes erstatning for et medlem der trådte ud i utide. 
 
 
Det betød, at vi ikke fik afholdt den sædvanlige arbejdsweekend og meget på vores anlæg 
lider under dette. Listen på opgaver, ude og inde, for 2017 er lang og her håber jeg på stor 
hjælp fra vores medlemmer. 
 
 
Det hele er nu ikke skidt – der kommer løbende indbetalinger her i starten af 2017. 
 
 



Et andet og meget stort lyspunkt for 2016, bliver nu synligt på vores lysbane – det er 
lykkedes os at få store støttebeløb fra Vaskerifonden med kr. 25.000, Bankoforeningen 
Elverhøj kr. 5.000, Sigersen Mindelegat kr. 10.000 og et stor ekstraordinært tilskud fra 
Stevns kommune på kr. 68.000 – træningsbanen bliver fremover oplyst af 8 nye armaturer, 
der giver mere og bedre lys end de gamle halogenrør og samtidig giver os en besparelse 
på 20kW per driftstime (kr. 50,00/ time). 
 
 
Samtidig får vores 8-mandsbane, som bonus, gavn af de store gamle armaturer med nye 
rør… 
 
 
I foråret var der, som bekendt, forsat opstuvning af vand på vores baner, når der var regn. 
Vi fandt ud af at det sidste stykke af den rørlagte del af bækken var faldet sammen – ved 
håndgravning fik vi etableret gennemløb og det hjalp straks på afvandingen. 
 
 
I foråret fik vi, netop som banerne var klar til brug, besøg af 2 heste der var brudt ud af 
deres fold. Hestene forvoldte ret store skader på vores baner, med 12-15 cm dybe 
hovspor. Heldigvis kunne jeg eftersøge hestenes ejer samme dag og efter forhandling 
med forsikringsselskabet fik vi udbetalt kr. 10.000, hvis vi selv udbedrede skaderne. Så et 
par eftermiddage med håndstøder, så var banerne klar igen og selvfølgelig de kr. 10.000 i 
klubkassen. 
 
 
Yderligere blev vi i efteråret ramt af et indbrud i kantinen, indbruddet bar præg af at de 
ubudne havde besøgt vores klubhus inden for sondering. De var gået direkte mod 
køkkenet og vores depot med store skader på døre og skabe. Det var spildt for vi har ikke 
kontanter opbevaret. Skaden beløb sig på kr. 32.000 og desværre en udgift på selvrisiko 
for foreningen på kr. 7.400. 
   
 
Og så til den sportslige del… 
 
 
Vi starter med badmintonen – Vi blev i den grad udfordret, da den nye halfordeling blev 
offentliggjort. Det viste det sig, at fordelingen langt fra var, som vores forhåndsønsker.  
 
 
Det har betydet en medlemstilbagegang på ca. 20% og kunne have meget værre, hvis 
ikke vi havde fået god hjælp fra Forvaltningen, ved Jasmina Zachares i kommunen med 
mere haltid. Det må gøres noget bedre i 2017 – Helene Brangstrup har igen stået for 
banefordeling og kontingenter – afdelingen er selvkørende og fungerer som altid 
upåklageligt.  
 
 
 
 



På fodboldsiden har vi ved udgangen af 2016 sagt farvel til vores Veteranhold. Holdet 
ønskede ikke længere, at være en del af fællesskabet EVIF på det stillede vilkår. 
 
 
Såsom banekridtning, dommerhjælp, rengøring og arbejdsweekender, men forventede, at 
få stillet omklædning, baner, banekridtning mv. stillet til rådighed, uden modydelser.  
 
 
Vores Superveteraner leverede som altid et godt resultat, selv om det ikke er det vigtigste. 
Holdet er derfor klar til endnu en sæson i Ole Røttings turnering ”Tønden”. 
 
 
Herresenior 1 opfyldte i foråret målsætningen, der var en forbliven i serie 3 ikke med 
prangende fodbold, men det lykkedes med nød og næppe, da det blev til sejr i sidste 
kamp. I efteråret har holdet skuffet og ikke ramt niveau til serie 3 og holdet ligger lige nu 
på en nedrykningsplads. Turneringsafslutningen i efteråret blev også et farvel til holdets 
meget vellidte træner Steen Egholm. Tak til Steen for en fantastisk indsats og tak for 
samarbejdet. 
 
 
”TEASER”  
 
 
Steen ser vi igen til sommer, når vi som noget nyt afholder fodboldskolen ”Træn som en 
proff” for vores ældste ungdom. 
 
 
Herresenior 2 leverede igen og spiller i 2017 igen i serie 5, dog er holdets holdleder Mikkel 
Brangstrup blevet udfordret i mange kampe, da omfanget af afbud har været alt for stort. 
 
 
Det skal der ændres på i 2017 hvis holdet fortsat skal have en fremtid… 
 
 
I indendørs har vi oprettet et nyt hold af fodboldmotionister, der spilles fodbold hver 
onsdag gennem vinteren i Hårlevhallen. 
 
  
På ungdomssiden holder Jesper Olsen gang i vores ældste ungdom der spiller både U15 
og U16, mere end 25 spillere har været i gang – vi venter stadig på de helt gode resultater 
– der dog var lige ved på holdets tur i foråret til Berlin, med en flot 2. plads som resultat.  
 
 
Årgang 2003 fik ved efterårets start nye trænere i Daniel Olsen og Martin Kristensen, 
begge spillere fra vores seniorafdeling, der gerne vil give lidt tilbage til klubben. Så nye 
ideer kom til og holdet bliver bare bedre og bedre for hver kamp. 
 
 



Vores årgang 2004, med træner Jesper Pedersen og Karl Jensen og med hjælper Søren 
Rasmussen, flytter sig niveauer op for hver kamp, dog stadig med lidt udfald. Udfaldene 
ved jeg at trænergruppen arbejder på at fjerne. 
 
 
Vores årgang 2006-07-08 får tilgang på tilgang af nye spillere og træner Christian Wyard 
har hænderne fulde til hver træning – Jeg er opmærksom på at der skal findes 
hjælpetræner til holdet – Så Christian kan fortsætte som træner i mange år. 
 
 
De mindste årgang 2009-10-11 flytter sig helt utroligt og træner Lasse Hansen og Michael 
Kofoed udfører et fantastisk arbejde med vores yngste. 
Her skal jeg indskyde en stor tak til forældre Flemming Larsen, der lige planlagde et flot 
indendørs årgangsstævne i Hårlevhallen – flotte præmier var sponseret - Stævnet var en 
stor succes. 
 
 
Også her er der stor spillerfremgang, som betyder at der oprettes hold til nye årgange når 
det bliver varmt nok i slutningen af april – de nye årgange er 2011 og 2012 – Og ja træner 
til holdet er på plads… 
 
 
Alle klubbens trænere er i 2016 blevet tilbudt opstart på trænerlicens C – det der kaldes 
Ungdomstræner – vi har gennemført Basiskurset på vores baner med DBU instruktør og 
uddannelsen fortsætter med 2 måske 3 kurser i 2017, hvor det første er teknisk træning – 
Danske Banks Fond Faxe-Stevns har givet os kr. 10.000 til at gennemføre uddannelsen. 
 
 
Der skal lyde en stor tak til alle trænere, holdledere og øvrige frivillige for jeres kæmpe 
indsats igennem året, for uden alle jer gik det ikke… 
 
 
Tak til Fodboldskoleholdet – Skolelederne Camilla og Connie - for en stor og flot indsats 
og igen et flot overskud… 
44 unge spillere fik en fantastisk uge på vores baner. 
 
 
Til sidst en tak til Connie Christoffersen, der er et uvurderligt aktiv for foreningen og ved 
sin store indsats ved OK kort har samlet mere end kr. 13.000 ind til foreningen, min og 
Foreningens tak til Connie kan ikke være stor nok… 
 
  
Formand Jan Brangstrup 
 
 
 
 
 


