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Formandens beretning for 2020 

 

 

 

 Formandsberetning (Corona)                                                    Dato 07-02-21  
Formandsberetning: 

Endnu et år er gået - og som alt andet i dette år - kommer også min beretning om året der er gået, til 

at være påvirket af Corona pandemien og følger herfra. 

Jeg beskriver i punkterne nedenfor, hvilke udfordringer og begrænsninger der har været forbundet 

med de enkelte aktiviteter.  

 

Først jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer aktive og passive, vores sponsorer og borgere i byen 

for opbakningen igennem året. Håber meget at i alle er der, når vi forhåbentlig kommer stærkt 

tilbage i 2021, hvor sammenholdet og opbakningen bliver mere vigtigt end nogensinde. 

 

Jeres opbakning bliver SÅ vigtig, for at vi fortsat kan have en god og attraktiv forening og et 

lokalsamfund med gode og sjove aktiviteter. Endnu engang er jeg glad for vi bor i en så fantastisk 

by, og i så dejlig natur, så der altid har været mulighed for at komme ud og få noget frisk luft og 

bevæge sig, uden at skulle stå som sild i en tønde, som  man jo ser i de store byer.  

Ja ja, selvom der har været flere folk end nogen sinde der har fået øjnene op og besøgt fantastiske 

Fjellerup. 

 

Endnu en gang vil jeg gerne sige en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, og deres familier, det 

har været en fornøjelse, og jeg ser frem til det næste år. Der bliver mindst lige så spændende og 

udfordrende, og meget gerne uden store Corona begrænsninger. 

 

Idrætsforeningens bestyrelse har indtil i dag bestået af: 

Næstformand: Søren Juul  

Sekr.: Fie Franciska Høgh Schmidt 

Bestyrelse medlem: Martin Thygesen   

Kasser: Troels Laursen  

PR: Bendt Sølyst, Fie og Tulle  

Første suppleant: Patrik Gorecki   

Anden suppleant: Mikael Juul 

Regnskabs assistent: Hanne Magnus 

Og så undertegnede som formand. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Her er lidt om det forgangen år i Fjellerup IF 

 

Vi har 50 stk. aktive medlemmer og 90 passive medlemmer. 

Vi har holdt ca. 4 møder det sidste år. (3-4 møder mindre end normalt grundet Corona) 

Jeg vil gerne starte med at takke for opbakningen (som altid gerne må være større, for at foreningen 

kan overleve), jeg vil også gerne takke sponsorerne for alt de har givet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har følgende aktiviteter: 

  

Herrefodbold inde og ude 

Børneidræt – på Standby 

Drop-in Badminton 

Dart – dejligt det kom i gang (Mogens Hansen) 

Cykling (MTB endnu ikke med medlemmer, men det kommer i år) 

Vedligehold ( Karin Westrup ) 

(Yoga i det fri) Inga  

 

 

 

Kidsvolley:  

 
Kidsvolley har været på standby ikke pag. Corona, håber det kan komme i gang igen på et andet 

tidspunkt.  

 

Børneidræt 
 

Børneidræt har der desværre ikke været opbakning til, selvom vi har forsøgt at uddele personlige 

invitationer til alle husstande hvor vi viste der var børn og hvor vi håbede der kunne være interesse. 

Men lur mig om ikke vi giver det et forsøg igen til næste år, vi skal ha de børn og forældre væk fra 

skærmen, og op og have det sjovt i hallen.  
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Herrefodbold/indefodbold  
 

Ca. 25 spillere, der dog ikke alle er til træning hver gang, men alt i alt har der været fint fremmøde 

til træning og kamp. 

 

 Opgaverne omkring træningen har Daniel Ammitsbøl og mange gange hans kone Carolina stået 

for, og det har de gjort fantastisk - også selv om der har været forskellige udfordringer grundet 

Corona. Vi har samme opsætning på trænerposten for kommende sæson. Og det er vi glade for.  

 

Daniels målsætning er at der skal være program til alle vores trænings-dage, og så skal det stadig 

skal være sjovt og med plads til alle.  

Der skal lyde en stor tak til alle på og omkring holdet, ikke mindst vores trofaste tilskuer (mødre-

gruppen især – ikke fordi de ser alt – men er mest trofaste) 

Vi venter lidt med nytårsappel i år, da vi må afvente hvilke muligheder der bliver. Men håber det 

kan bliver som altid, med hyggetræning, suppe og hyggeligt samvær, men mere realistisk er det nok 

at også dette bliver med Corona restriktioner. Det må vi se. Ellers er vi klar på samen-suppe når vi 

må og bør igen.  

 

Indefodbold  

Gik rigtigt godt til Corona restriktioner satte en stopper fra det, men med det fine fremmøde er der 

bestemt grundlag for det igen næste vinter.  

 

Drop-in Badminton   
 
Vi har kørt samme koncept som sidste år med det her Drop-in badminton, også det gik godt til 

Corona også her satte en stopper ind, men også her er der fint fremmøde, og dette vil også forsætte 

næste år.   

Vedligehold  
 

Vedligehold er blevet et tilbagevendende positivt indslag. Og vel efterhånden en del af vores gode 

tilbud med flot tilmelding. Karin kæmpede også her med Corona restriktioner og var meget 

fleksibel for at holde det i gang så længe som muligt. 

Men måtte også til sidst stoppe, godt kæmpet Karin og håber meget at vi kan tilbyde dette igen 

næste år og at der forsat vil være så stor opbakning.  

Det bliver igen ledet af Karin Westrup, der gør et kæmpe arbejde og har sagt til mig at så længe der 

er nogen der har lyst, foresætter hun gerne som instruktør. 

Så jeg kan ikke sige andet end, du er valgt Karin til den fantastiske tjans, og mange tak.  
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MTB Cykling  
 
Igen år har der været MTB cykling, der har været en lille fast skare der har kørt lidt hen igennem 

året, desværre ingen løb 

 Igen i år er der forhåbningen om et løb eller to her hen over foråret, og sommeren, og træningen er 

godt i gang. Men der er forsat plads til alle og vi tilpasser fart og længde så alle kan være med. Ja så 

langt er vi heller ikke med træningen. Så kom bare. 

 

 

Yoga i det fri  
Endnu et år med Yoga i det fri. 

Inga har gennem en ihærdig indsats stablet er setup på benene omkring, at bruge den dejlige plads 

ved Thomasminde til Yoga 5 uger i sommerferien, med lidt Corona begrænsninger, men ikke det 

store. Desværre var vejret ikke for godt da vi ”måtte”, men  

Inga og Idrætsforeningen samarbejder igen omkring dette tilbud denne sommer. 

Et virkeligt godt tiltag for turister og lokale. 

Stor tak til Inga.  

   

Desværre har Inga solgt hendes fine hus ved stranden og flytter til Ebeltoft, så der mangler en ny 

tovholder til dette gode indslag, så sig endeligt til, hvis der er en eller flere der kunne have lyst.  

 

 

Dart 
Så kom der endelig gang i Dart igen i Værestedet, det er Mogens Hansen (bager) der står for det, 

der er indkøbt fint nyt udstyr og alt er klar.  

Desværre blev denne hyggelige sport også lukket af Corona, men nu er det i gang igen og nu kører 

det.  

Glæder mig allerede til at se et fyldt værested til hver træning næste år.   

 

Sportsuge:  

 

Sportsugen blev med en stor beklagelse aflyst. Vi gik i håbet så længe vi kunne.  

Vi håber meget vi kan lave en brag af en sportsuge i år. 

Vi er så klar og glæder os, hvis det bliver muligt, skal vi gøre alt hvad vi kan for det bliver en brag 

af en fest. det tror jeg/vi - at vi alle trænger til.    
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Guider: 
 
Vi har igen i år delt guider ud for borgerforeningen, samt reklamer for lokale erhvervsdrivende.  

 Gode penge til klubkassen. 

Og en tak til dem der hjalp. 

 

 

 

 

Derudover har vi det seneste år: 

 

- Deltaget i et antal kræmmer- og aktivitetsmøder. 

- En del af store rengørings dag i hele byen 

- Opstilling og nedtagning at telt som en hjælp til Djurslands efterskole der også har haft 

deres Corona restriktioner at kæmpe med. 

 

 

 

Jeg vil gerne, inden jeg slutter, komme med en opfordring til, at hjælpe aktivt, det hjælper mange - 

også jer selv -  og støtte op omkring de arrangementer der er fra de forskellige foreninger i byen, så 

vi kan blive ved med, at have noget sammen i byen, noget at værne om.  

Jeg synes i den grad, at denne corona tid har vis,t hvor vigtigt det er at have noget sammen. 

Det mærker man meget når det ikke er en mulighed. Lad os komme stærkt tilbage – når vi kan og 

må.  

 

 

 

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til alle der har hjulpet igennem året ( Fanebære– Sponsorer-

Trænere – og alle dem der ellers har hjulpet) TAK. 

 

Og til allersidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt sammenarbejde, håber vi kan gøre 

det lige så godt igen dette år, måske bedre hvem ved. 

 

 

Formand  

Jacob Olsen 


