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Formandens beretning 2018 
Endnu engang velkommen til alle fremmødte ved årets generalforsamling i Glamsbjerg Idrætsforening. 

 

Jeg skal hermed redegøre for årets aktiviteter og begivenheder i klubben. 

 

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt den 14. februar 2017. På mødet konstituerede vi os 

formelt med  

 

▪ Undertegnede som formand 

▪ Jacob Møller som næstformand og aktivitetsformand  

▪ Susanne Nielsen som ungdomsformand 

▪ Flemming Rose som seniorformand  

▪ Lone Jacobsen som kasserer og  

▪ Steen Larsen som sekretær 

 

▪ Repræsentant for Team Glamsbjerg blev Preben Skøtt 

 

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 10 bestyrelsesmøder, 2 ungdomstrænermøder og 1 seniortrænermøde. 

 

Sidste del af vores renovering blev færdiggjort i foråret 2017 og vi har nu 3 nyrenoverede omklædningsrum i den gule 

bygning og et fint vaske- og opbevaringsrum. 

 

I foråret fik vi også indviet vores 2 nye udskiftningsbokse, som vi fik midler til via Fonden for Fynske Bank, tilbage i 

efteråret 2016. Da det skete på et sent tidspunkt valgte vi, at vente med opsætning til vinteren var vel overstået. De nye 

udskiftningsbokse var lige prikken over i’et, da de gamle i flere år, skæmmede vores ellers så fine område. Et område, 

der bliver holdt af vores klubhusbestyrer, vores nye robotklipper og af vores kommune i forening. Jeg tror, at mange er 

enig med mig i, at vi har ét af de flotteste anlæg på Fyn. 😊 

 

Økonomi og aktiviteter 

Vi har i 2017 igen haft fokus på ikke at bruge flere penge end vi tjener. Det er heldigvis lykkes os, og vi kan præstere et 

overskud på godt 37 t.kr. Sammenholdt med vores ekstraordinære flotte overskud i 2016, har vi nu en god økonomisk 

bund og en sund likviditet, hvilket vi skal høre mere om senere.  

 

Aktiviteter 

Udover bestyrelses, ungdoms- og seniormøder, har vi deltaget i og afviklet en del andre arrangementer, som jeg nu vil 

redegøre for. 

 

Den 3. marts holdt vi Forårsfest for 2. gang i nyere tid. 80’er fest temaet var afløst af Retro-tema og igen præmierede vi 

de bedste outfits. Peter og de Andre Kopier sørgede, sammen med DJ Tom Andkjær, for den musikalske underholdning. 

Deltagerantallet var desværre lidt mindre end året før, men stemningen var god og aftenen forløb tilfredsstillende.  

 

I uge 27 afholdt vi endnu engang vores helt egen fodboldskole i GIF. Og denne gang med rekorddeltagelse af omkring 

115 børn og unge i alderen 6-16 år. Det er mit indtryk, at vores fodboldskole, har et rigtig godt ry i vores nærområde. Vi 

har nogle gode trænere, vi er godt organiseret og har en velfungerende forplejning. Elementer der sammen gør, at vores 

fodboldskolen igen kunne afvikles med stor succes. Tak til de frivillige, både trænere og hjælpere i klubhuset og 

specielt en stor tak til Jacob Møller, som ydede en stor indsats både op til, og under afviklingen af Fodboldskolen. 

 

Vores ungdomsafslutning afviklede vi, traditionen tro, samme dag som fodboldskolen sluttede. Vi oplevede i år, at 

vejret for en gangs skyld ikke var med os. Juni måned havde indtil da, på landsplan, budt på næsten 70 mm regn mod 

normalt 64 mm. Det dårlige vejr kulminerede med massive regnbyger både torsdag og fredag i fodboldskoleugen – og 

altså også til afslutningsfesten for ungdom. Vi fik i al hast sat et ekstra telt op, hvilket løste vores udfordringer. Endnu 

engang havde vi et rigtigt stort fremmøde af børn og voksne. Vi fik uddelt medaljer, hædret spillere fra de større 

årgange og fik overrakt en lille erkendtlighed til vores ungdomstrænere som tak for indsatsen i klubben. En stor tak til 

de frivillige og til vores klubhusbestyrere, som hjalp med at få arrangementet til at forløbe som det gjorde. På trods af 

regnen, fik vi også i år besøg af brandbilen, hvilket var lige så populært som det plejer at være. 
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Ungdomsafslutningen blev fulgt op af en afslutningsfest for vores seniorafdeling. Festen blev holdt i vores telt, der var 

opstillet på terrasse 2. Også seniortrænerne fik overrakt en erkendtlighed for indsatsen i året og ”Årets GIF’er” blev 

kåret. Titlen gik til Frank Andersen, og blev tildelt bl.a. med baggrund i at være en god ambassadør for klubben, for 

gøre en positiv forskel og for at gøre langt mere end, hvad der forventes af en klubhusbestyrer. 

 

Vores ungdomshold fik også i 2017 tilskud til at deltage i en fælles klubtur, der også i 2017 blev Kertemindecup. 

Desværre faldt tidspunktet sammen med en del andre ting og derfor var det kun med deltagelse af vores U14 piger og 

U15 drenge. Dette var dog ikke en hindring for at det blev en rigtig god weekend, både sportsligt og socialt. 

 

Året sluttede med afvikling af Glamsbjerg Cup, et stort indendørsstævne for seniorer, som vi første gang afholdt i 2016. 

Stævnet blev afholdt i samarbejde med Glamsbjerg Fritidscenter, og der blev spillet både A-, B- og C-række, dame-

række samt Albani Cup, som er for spillere i+35 og +45. Stævnet havde rekorddeltagelse og tiltrak mange af de bedste 

indendørsspillere fra primært Fyn og Jylland. Hovedpræmien var igen i år på hele 10.000 kr. Så der er også noget at 

komme efter, må man sige. 

 

Herudover har vi også opstillet telte i forbindelse med Luftballonens årlige sommerlejr for astma og allergiramte børn 

og unge, der fandt sted ved Glamsbjerg Friskole. Vi har ligeledes deltaget i to aktiviteter ved ABC i Glamsbjerg og sat 

flagstænger op på flagdagene i byen. 

 

Dommere 

Vi er også i 2017 blevet udfordret i mangel på dommere. Vi valgte tidligt på året, at bestille dommere hos DBUFYN til 

11-mandskampene og så vi kun skulle bruge egne frivillige dommere til stævner og 8-mandskampe. Trods det, 

oplevede vi igen at have problemer. Det er også her – fristes man til at sige – Tordenskjolds soldater som uge efter uge 

melder sig til at dømme. Et problem vi tager meget alvorligt og forhåbentlig får løst i løbet af 2018. En stor tak skal 

lyde til vores frivillige dommere for jeres indsats i 2017. 

 

Sportsligt 

Vores medlemstal er i 2017 ikke set højere de seneste mange år. Vi rundede flere end 235 medlemmer. En dejlig 

udvikling, som bl.a. skyldes vores mange U19 spillere, der er kommet til og kommet tilbage til GIF. 

 

Det har også i 2017 været muligt for alle hold at træne på banerne i dalen, selvom det ind i mellem har givet trængsel. 

Det har stor betydning for det sociale miljø i klubben, at man færdes i de samme omgivelser nær baner og klubhus. Vi 

vil også i 2018 tilstræbe, at dette kan lade sig gøre. 

 

I vinterhalvåret har vi fortsat stor glæde af kunstbanen ved Idrætsefterskolen. En facilitet som vi er glade for at kunne 

tilbyde vores spillere i klubben og som også er en billigere løsning, fremfor at leje udenfor byen. Endvidere tilbyder vi 

træning indendørs til vores ungdomshold. Træningen er fordelt mellem Glamsbjerg Fritidscenter og hallerne tilhørende 

Glamsdalens Idrætsefterskole. Vi håber, at der med tilbygningen af den nye hal ved Glamsbjerg Fritidscenter, kan blive 

mulighed for, at samle al træning i Glamsbjerg Fritidscenter fremadrettet. 

 

Vi har i året haft hold i næsten samtlige drengerækker i ungdomsårgangene fra de yngste 6-7 årige, til de ældste i U15 

rækken. På pigesiden har vi haft et pige U11 og et pige U14 hold, der efter sommerferien rykkede op i hhv. U12 og U15 

rækken.  

 

Vi har mange dygtige spillere, både drenge og piger på ungdomssiden. Og der er plads til alle, og gerne flere. I sær i 

pigeafdelingen kunne vi ønske, at kunne tilbyde træning i flere årgange.  

 

Vi er en breddeklub, hvor der både er plads til dem som kan og dem som gerne vil lære at spille fodbold.  

 

Vi startede året med to U17 hold, der efter sommerferie rykkede op i U19 rækken. Den samlede trup er oppe på over 30 

spillere, så der er kamp om pladserne i hhv. A- og M-rækken. Der er rigtigt mange talentfulde spillere i denne årgang, 

og det er selvfølgelig vores håb, at beholde dem, når de bliver seniorspillere.  

 

For bredden på vores to seniorhold er både smal og sårbar. 
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Vi måtte desværre kapitulere med vores herre hold 3 fra årets start og efter sommerferien også vores kvinde senior 7 

mands hold. Det har ikke været en ønsket udvikling, men der var ikke længere basis for de to hold. 

 

I foråret spillede vores herre serie 3 med i rækken om oprykning til serie 2. Det glippede og efteråret bød endnu engang 

på en tilværelse i serie 3. Også denne gang med succes og holdet skal i foråret 2018 atter spille i serie 3.1, hvor man 

spiller om oprykning til serie 2.  

 

Afslutningen på foråret for vores herre hold 1 blev spændende på flere måder. Dels med kampe, der bare skulle vindes. 

Og dels med kampe, som andre hold skulle klare for os. Vi endte lige under stregen, trods 37 point på kontoen, og måtte 

derfor ned i serie 1 i efteråret. 

 

FC Svendborgs konkurs lige før sommerferien, kunne have hjulpet os til at blive i Albaniserien. Men DBUFyn valgte, i 

vores øjne, at håndtere de sportslige konsekvenser af konkurssagen anderledes, end lignende konkurssager i andre 

DBU-kredse. Vi protesterede - og ankede efterfølgende, uden at få medhold. Dermed hed det endegyldigt serie 1 i 

efteråret 2017. 

 

Udover de to herre seniorhold, har vi også i 2017 haft hold i både Veteran og Super Masters rækken. Og desuden et 

hyggehold, bestående af pensionerede fodboldspiller, der spiller og hygger hver torsdag formiddag. 

 

Team Glamsbjerg 

 

Klubben er fortsat begunstiget af stor opbakning fra vores sponsorer, hvoraf langt de fleste kommer fra lokalområdet. 

En opbakning vi sætter rigtig stor pris på. Kontakten til vores sponsorer varetages af Team Glamsbjerg, der er klubbens 

erhvervspanel og som udelukkende har til formål at skaffe midler til GIFs sportslige aktiviteter. De har i år været ude 

ved omkring 90 potentielle virksomheder og institutioner, primært i Glamsbjerg området, hvilket har resulteret i 54 

sponsoraftaler i 2017. En forøgelse på netto 3 sponsorer.  

 

Sponsorindtægterne er blandt andet brugt på nyt tøj til herre senior 1, nyt overtrækssæt og nyt tøj til en række 

ungdomshold. Endvidere har alle nye trænere fået et lækkert sæt trænertøj. Team Glamsbjerg afholder desuden alle 

udgifter til tøj og udstyr til deltagerne i fodboldskolen, til produktion af nye bander på stadion og udgifter til nye bolde, 

isposer, tryk af programmer og lignende. Udgifter der i 2017 næsten var lig med sponsorindtægterne. 

 

Team Glamsbjerg har i 2017 afholdt 3 sponsorarrangementer; Et i forbindelse med sidste hjemmekamp i foråret, en 

landskamptur i Parken i september og et arrangement i forbindelse med afviklingen af finalerne i Glamsbjerg Cup i 

hallen i november måned. Arrangementer, der blandt andet er med til at give vores sponsorer value for money. 

 

Vores klub 

Traditionen med mange og trofaste tilskuere er fortsat i 2017. Både til vores ungdoms- og til vores seniorkampe er der 

stor opbakning på lægterne. Det betyder så meget både for klubben, klubhuset og de som spiller på banen. 

 

Jeg gentager mig selv når jeg siger, at vi har nogle fantastiske rammer i GIF. Men det bliver det ikke mindre rigtig af. 

Vi har et dejligt klubhus. En kunstbane. Nyrenoverede omklædningsrum. Og vi har et flot baneanlæg med velholdte 

arealer omkring. Vi ved på nuværende tidspunkt, at vi i 2018 både får et nyt stadionur og et nyt lysanlæg. Det glæder 

jeg mig til, at kunne berette om ved næste års generalforsamling.  

 

Vi vil også i 2018 forsat have fokus på, at være et godt værested og det lokale samlingspunkt for både børne- og 

seniorspillere i Glamsbjerg og omegn. 

 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til vores ungdomstrænerne, seniortrænerne, trænerne ved fodboldskolen, hjælperne 

ved vores mange aktiviteter, holdledere, dommere, tilskuere og forældre for en god sæson og jeres opbakning omkring 

klubben. Også tak til Team Glamsbjerg for det store stykke arbejde, der gøres til gavn for GIF.  

 

En særlig tak til vores klubhusbestyrer Frank, og til Marianne, der er ”medhjælpende hustru”, for pasning af klubhus, 

tøjvask og rengøring. Tak for jeres måde at byde alle velkommen i klubhuset og for jeres indsatser for de sociale 

arrangementer for alle vores hold. Store som små. Og til dig Frank -  du er min forlængede arm i alt det praktiske der 

foregår på arealerne her i dalen. Det er jeg helt tryg ved og jeg er meget glad for den gode kemi vi har fået oparbejdet 
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gennem de seneste to år, hvor jeg har været formand. Du gør langt mere, end der kan forventes i jobbet som 

klubhusbestyrer – en kæmpe stor tak skal du have for det. 

 

Mange klubber kæmper med at få besat posterne i bestyrelserne – det er ikke altid nogen nem opgave og jeg glæder mig 

over, at vi ikke har disse udfordringer - lige pt. i hvert tilfælde. Stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for jeres store 

frivillige indsats gennem året. 

 

Tak 

 

Helle Lassen 

Formand 

 

Februar 2018 


