Bestyrelsens beretning 2018

Fodboldafdelingen
Klubbens to senior hold var atter at finde på bane 6, ved Ellekær i efterårs sæsonen. Det var en
sæson, hvor 11 mands havde svært ved at stille hold, hvorfor kampresultaterne ofte endte negativt
for de hjertenære. Gutterne, som altid vil vinde, rykke op eller lignende, måtte derfor ændre deres
forventninger.
Dette betød, at de nu kæmpede for overlevelse i serie 5. Det nåede de heldigvis og sikrede sig
fortsat pladsen i serie 5 med tre points foran nedrykkerne fra Dynamo Petrobras.
7 mandsholdet, som spiller i rækken C2, endte på en flot tredje plads i deres pulje, hvor kampene
altid var fulde af mål. Holdets største sejr blev en 8-1 sejr og det største nederlag på 13-1. Det sidste
blev druknet med et par øl i omklædningen.
7 mandsholdet har modsat 11 mands haft stor opbakning omkring deres kampe, og det har ligeledes
været spillere fra dette hold, som har bakket op omkring træningspassene om tirsdagen.
Selvom det har været en sæson, hvor 11 mands har måtte kigge langt efter hjemlige spillere, tror
trænerstaben bestående af Jesper og Ahmed stadig på gutterne. De har derfor valgt at forlænge deres
kontrakt med klubben. Dette er noget, der vækker stor glæde blandt spillerne. Vi håber på en sæson,
som byder på genoprejsning, mål i massevis og ikke mindst en øl i ny og næ i klubhuset.
Bonus info:
Klubben planlægger en kampagne for at tiltrække tilflyttere/nye spillere, som har lyst til social
fodbold som led i udvikling/overlevelse for klubben.
Casper Janning
Øvrige
Vi har deltaget i postale landsmesterskaber i minigolf, golf og bowling. I minigolf var damerne
aldeles suveræne med en 1., 3., 5. og 7. plads. Herrerne måtte tage til takke med en 4., 7., 10. og 11.
plads. I golf og bowling deltog vi med den sædvanlige sociale og hyggelige indstilling.

Økonomi
Økonomien er fin, men der bliver nok også brug for lidt midler til bl.a. fodboldnet i den kommende
sæson.

