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Tak for ordet… 
 

 
 
2018 har været et stille år fra bestyrelsens side og de daglige opgaver er løst uden de 
store udfordringer, da klubbens hold og afdelinger har været meget selvkørende. 
 
På trænersiden har vi på vores U19 hold haft Jesper Olsen i foråret, i godt samarbejde 
med Jesper Mørck, der har stået for holdet i efteråret, med stor succes, måske ikke 
resultatmæssigt, men helt klart i fastholdelsen og tilgangen af nye spændende spillere fra 
vores område, hvilket også gælder de drenge der lige nu er på efterskole – Godt gået 
Jesper. Malurten er at Jesper desværre har sagt ja til et tilbud fra Tåstrup FC fra starten af 
2019, så samtidig et, tak for denne gang. 
 
Jamie Lassen og Christian Wyard som back up, stod for vores U11/ U12 hold I foråret, 
men begge stoppede efter foråret. Jamie pga. efterskole og Christian efter mange år. 
 
Heldigvis var Jesper Olsen ledig, så han tilbød sig i samarbejde med Henrik Sode Jensen. 
Holdet er i udvikling, så de gode resultater må lige vente. 
 
Jesper Pedersen og Henrik Larsen trækker et stort læs for vores U13/ U14, men formår at 
få det bedste ud af holdet, der spilles af og til drømmebold, men der er desværre også 
store udfald. Det ved jeg der arbejdes på at ændre ved hver eneste træning. 
 
På seniorsiden drives holdet frem af formanden, med en uvurderlig hjælp fra Mikkel 
Brangstrup, der yder en stor indsats for holdet. I efteråret har holdet fundet melodien og 
har leveret spil over niveauet i serie 4, holdet er her halvvejs i turneringen på en delt 3.de 
plads. 
 
Vores Superveteraner leverede som altid et godt resultat og kunne i 2018 hæve pokalen 
som vinder af Tønden turneringen. 
Det blev også det sidste, holdet leverede i EVIF tøjet. 
Holdet har fremover udgangspunkt i Karise, hvor en stor del af spillerne har rod. 
 
Vores årgang 2011, 12 og 13 er lagt i mølposen, da der gennem efteråret kom færre og 
færre spillere. Vi må se om behovet for dette hold opstår i 2019. 
 
Til sidst skal jeg omkring badmintonen – som i den grad har rygvind, mange nye vil spille 
badminton og vi har fuld belægning på vores baner. Igen en stor tak til Helene for at stå for 
banefordeling og økonomien. 
 
 



Økonomien i 2018 er landet tilfredsstillende, men vi er stadig udfordret på den daglige drift, 
da vi hele tiden, som selvejende forening, er bagud i forhold til de foreninger, der får 
faciliteter stillet til rådighed.  
 
I 2018 har det betydet, at vi selvfinansierer vores drift med 25%, da Lokaletilskuddet i 2018 
var på 75%. I kr. betyder det, at vi bruger 40.000 af vores budget. Penge vi meget hellere 
ville bruge til trænergodtgørelser, nye bolde og øvrige rekvisitter og ikke mindst tilskud til 
ture og stævner for vores hold.  
 
Ude har vores forældre givet flisearealet den helt store oprydningstur. Det er blevet 
superflot, tak for det. 
 
Omkring vores renovering af vores gamle omklædningsrum 3 og 4, kan jeg oplyse, at vi er 
så langt at opsætningen af loftgips står lige for. 
 
Herefter går vi i gang i omklædning 5, hvor der etableres motionsrum. Planen er at der 
etableres 2 nye lukkede omklædningsrum med bruser i stedet for det åbne bruserum. 
Endelig er det planen at toilettet nedlægges og inddrages i arealet. Håbet er at vi er 
igennem med udgangen af 2019. 
 
Vi har modtaget et flot støttebeløb fra Valdemar Sigersens Mindefond på kr. 15.000, det er 
vi rigtigt glade for. 
 
I 2018 er vi også blevet begavet med et andet stort beløb, nemlig ved OK kort. I alt kr. 
13.500  
 
Som det sidste vil jeg sige en stor tak til alle trænere, holdledere og øvrige frivillige for den 
kæmpe indsats igennem året… 
 
Formand Jan Brangstrup 
 
 
 
 
 
 


