Formandens beretning 2016
Da jeg stillede op som formand sidste år, var det fordi jeg følte jeg igen havde overskud til det.
Så fik jeg lige en tjans på Sjælland et par dage eller tre om ugen.
Svært at få det det til at gå op og være den der trækker og står i spidsen.
Derfor har jeg valgt at trække mig som formand.
Men det har være et spændende år på godt og ondt.
Tur til Åstrup 11. april
Det er efterhånden ved at være en tradition at vi som opstart til sæsonen tager en tur til Åstrup og vinder…
i det amerikanske lotteri. Spøg til side .. vi var sidste år 14 afsted og havde nogle rigtig gode kampe og bliver
startet godt op.

Regionalhold
Først på året var vi næste ikke nok til at stille hold og så kom der et elitehold der startede i regionalen.
Nogen mente at vi helt skulle lade være med at stille hold – da det var meget stærke hold i den pulje.
Lad mig nu side det på den måde, vi var ikke enige i bestyrelsen – kompromis blev den mail, jeg sendte den
16. april. Fedt der er sportsånd og man ønsker at kæmpe. Der kom utrolig god kampånd på regionalholdet
og kanon at holdet kvalificerede sig til finalestævnet.
Klubkonsulent på besøg
29. april havde vi Kenneth Dreyer fra DPF på besøg. Hyggeligt og en god snak.
Synes vi kom lidt rundt. En af de ting vi fandt, var at der manglede Gejst og vilje til at vinde, når vi var ude at
spille.
Medlemsudfordringer
Der var lidt udfordringer omkring nogle af medlemmerne i klubben. Disse har valgt ikke at være medlem
mere.
Sommerlandstuneringen.
Som tidligere nævnt klarede regionalholdet sig rigtigt godt.
Det kneb lidt mere med Danmarksserie holdet. Faktisk hang vi med røven på vej ned i regionalen stort set
hele sæsonen. Der var noget, der ikke fungerede. Om det så var det vi var kommet frem til, dengang vi
havde besøg af klubkonsulent, ved jeg ikke. Men vi spillede bare ikke så godt, som vi kan. Om det skyldes at
vi ”næsten” pr. default er på holdet og ikke - som vi en gang gjorde - skulle spille om det, ved jeg ikke.
Heldigvis – lykkedes de i sidste runde at få gejst ind i holdet og et fællesskab – så vi igen viste noget af det,
vi kan – dejligt.
Og så sagde vi nej til en hjemmekamp. Da vi havde en aften mod Herrup i Aalborg og der gik folk omkring
banen, som vi talte med.. så var der flere der tabte lidt koncentration Det havde vi ikke råd til (på det
tidspunkt var jeg overbevist om, at vi skulle kæmpe for en plads til finalestævnet). På den baggrund –

forsøgt jeg at få byttet hjemmekamp med Herrup, desværre havde de jubilæum den dag, de hvad hjemme
kamp – så de vil ikke bytte. Ikke alle er enige med mig, jeg tror stadig det var en rigtig beslutning (kan
hverken bevises eller modbevises).
Torben der trækker sig.
Torben valgte på et tidspunkt at trække sig for bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til Torben for en god
indsats igennem mange år. Torben har stadig fungeret som den, der stod for Torsdagsmix.
Torsdagsmix
Vi forsøgte i år at lave torsdagsmix 1 gang om måneden. Det gav betydelig bedre antal deltagere, en ved
torsdagsmix hver uge.
Håber vi kan fortsætte med denne model.
DM
Der var nogle stykker som deltog i DM i Horsens.
Århus Open
Vi forsøgte –men desværre var der ikke nogen, der vil med.
Pinsestævne
Dejligt at se en masse spillere den dag…29 doubler ikke så ringe. Håber vi igen i år kan få et sådant stævne
op at stå.
Sommerfest i Dall
Vi holdt sommerfest i Dall – en rigtig god og hyggelig aften.
Stor tak til festudvalg og Dall for at ligge lokaler til.
Bøgeskov den 13. februar 2016
Her var der 6 stk. nede og spille. 4 plads (Britta, Finn og Torben) og en 9 plads til (Jytte, Knud og Hans
Jørgen)
Andre stævner
Der er også andre stævne hvor folk fra klubben har deltaget i, men hvor hele klubben ikke er inviteret, dem
har jeg ikke tage med i min beretning.
Alle er velkommen til at tage initiativ til at få andre i klubben ud og deltage i stævner, men umiddelbart så
er det Torben der er den store initiativtager her. Tak for det Torben.
Karolinelund
Der skal bygges Børnehave i Karolinelund. Det kommer til at betyde at det meste af arealet uden for muren
forsvinder. Hvordan det hele ender ved vi endnu ikke. Men umiddelbart bliver der baner mindst 15 baner
så vi kan godt holde vores hjemmekampe her. Hvornår byggeriget går i gang ved vi endnu ikke, men
formodentligt i løbet af foråret / sommeren.

Flere medlemmer
Vi bliver nødt til at blive flere medlemmer. Eller vil vores klub dø. Så det skal vi have arbejdet på i 2016.
Hvad er vores formålet med vores klub.
Nogle gang undrer det mig, at vi ikke bliver flere i klubben.
Vores formål er vel stadig at vi en klub for DGI spillere, der gerne vil noget mere. For at opnå det resultat
gør vi noget som de andre klubber ikke gør. Vi har træning med en fast træner. Det mener jeg vi skal holde
fast i. Ellers har vi ikke noget nyt at tilbyde.
KB har efter 6 års tro tjeneste valg at sige han godt vil stoppe som træner og gerne vil til at spille med. Vi
står derfor overfor at skal finde en ny træner. Vi skal senere i dagsorden diskutere hvad vi gør.
Anders har valgt at trække sig kasser. Anders har ydet et flot indsats som kassere. Passet godt på vores
penge, og været godt til at få lavet nogle aftaler. Så vi har en del penge i kassen.
Jeg vil gerne sige tak til Anders for en god indsats, jeg tror i alle er enige med mig. Jeg håber også at Anders
forsæt vil være med i Klubben.
Vi har 2 udfordringer. Vi skal være flere medlemmer – vi har nogle ideer, men endnu ikke ført ud i livet.. og
så skal vi have fundet en ny træner.

Tak til alle for nogle hyggelige timer

