
Formandsberetning 2021-2022: 

Halvårsberetning 

Igen har vi været igennem et år hvor corona har stjålet overskrifterne og i høj grad satte 

dagsordenen. Samfundet er gradvist ved at lukke op og det er godt, men som forening har 

vi et stort arbejde foran os i få medlemmerne tilbage til det aktive miljø. Corona har været 

en udfordring som vi svært har kunne forholde os til fordi det har været en usynlig fjende. 

Restriktionerne har begrænset os og udfordret os på vores fællesskab. Men i kølvandet på 

corona skal vi igen gøre os synlige og overbevise Korup-borgerne om at det er bedre at 

mødes fysisk en virtuelt.  

I KIF er vores væsentligste opgave at få medlemmer tilbage som har forladt os de sidste 2 

år, og dernæst udvikle og styrke foreningen så flere vil være aktive. 

Efteråret 2021 var sidste general forsamling og tidspunktet hvor 3 af 4 medlemmer i 

forretningsudvalget blev udskiftet. Jeg tog imod opfordringen til at opstille som formand, og 

vores nye konstellation mener jeg er kommet godt i gang. Tak til Carsten, Hans Peter og 

Else. 

Min motivation handler om at være med til at skabe rammerne for et godt og aktivt 

foreningsmiljø i Korup. Det er klart at dette kan én person ikke gøre, men jeg ser min rolle 

som en koordinerende person som kan skabe motivation og gøre KKIC til det naturlige 

mødested i Korup. Korup er et samfund med mange ressourcestærke personer, gode 

traditioner som er værd at bevare og bygge videre på. Det er derfor mit håb/forventning at 

alle afdelinger deler visionen og vil deltage. 

I KKIC starter en ny centerleder den 1. April, Thomas Moesgaard. Formelt betyder det ikke 

det store for os, men vi skal vænne os til en ny samarbejdspartner. Jeg vil derfor benytte 

lejligheden til at opfordre alle til at tage godt imod Thomas, og for mit eget vedkommende 

glæder jeg mig meget til det nye samarbejde. Thomas overtager et center i vedligeholdt 

stand og med en god økonomi. 

Af andre punkter kan nævnes: 

Rygepolitiken er blevet bearbejdet og lægges på hjemmesiderne for KIF og KKIC. Der vil 

blive skiltet. Formelt starter den nye ordning den 14. marts, hvor både KKIC og KIF vil 

informere om de nye regler. 

Der har været behov for at præciserer formulering om æresmedlemmers fri adgang til 

aktiviteterne. Den fri adgang gælder kun den indstillende afdeling. 

Impuls: Vi har været nødt til at hæve annonceprisen, og alle har accepteret. Vi har stadig 

samarbejde med Erling om trykning og skylder Erling tak for hans arbejde med at få 

IMPULS til at fungere. Også tak til korpset der sørger for omdelingen. 

Velfærdsfundamentet: 

I efteråret bevilligede Odense kommune penge til bedre velfærd i Korup, og der er indgået 

en ”:Lokal aftale for Korup”. 



3 Hovedpunkter:  

1. Bedre forhold for unge 

2. Bedre forhold for idrætten 

3. Mere grøn natur i Korup. 

 

Brian Dansbo har været én af de aktive og visionære personer i partnerskabet og vil 

give os en kort breefing. Mandag den 7. marts blev der afholdt informationsmødet. 

Fleste afdelinger var repræsenteret. Det blev aftalt at der skal være nyt møde den 

5. april kl. 17.00 hvor vi vil forsøge at komme Odense kommune i forkøbet og lave 

vores egen helhedsplan og visioner. Simon fra Korup skole inviteres.  

Byggefond: I KIF vil vi forsøge at genoplive den tidligere byggefond. 90.000,- står og 

samler støv og kan gøre gavn til fælles forbedringer. Vi vil gøre mere opmærksom på at 

den findes og at vi igen aktivt vil skaffe midler til idrætsforeningens aktiviteter og rekvisitter. 

Når vi deltager i arrangementer som kan kaste lidt overskud af sig skal det være en 

mulighed at indsættes på byggefonden.  

Husk: Cykeldrengene den 30. marts. 

Dialogmøder med de enkelte afdelinger er startet. Forventning om 2 møder årligt. 

Korup Bordtennis.  

 

Torsdag den 22. april kunne vi endelig genåbne for ungdoms træning, efter 4 måneders 

Corona nedlukning. 

Bestyrelsen besluttede, at vi ikke ville opkræve kontingent for forårssæsonen 2021. Alle 

medlemmer har derfor spillet gratis indtil sommerferien. 

Igen har Korup Bordtennis haft et samarbejde med Korup Skole for 4. klassetrin. 

Eleverne kommer til træning og prøver bl.a. klubbens to boldrobotter. 

Vi har brugt nedlukningen til at forny vores hjemmeside. 

 

Vi har købt 25 nye bander, som er 20 cm højere end de gamle. De 12 er sat i KKIC’s 

depotrum til brug ved turneringskampe i KKIC. 

 

Vores senior førstehold spillede sig op i Fynsserien. 

Vores tirsdag/torsdag ungdomshold blev fyldt op i efteråret 2021, og vi måtte for første 

gang oprette en venteliste. 

Vores fredags ungdomshold ønskede mere træning og vi besluttede derfor at oprette et 

ekstra ungdomshold med træning mandag/onsdag. Holdet fik straks stor tilslutning. 

Begge vores ungdomshold fik udvidet træningstiden fra 60 til 90 minutter. 

Vi har anskaffet og implementeret Conventus, som vi blive brugt fra årsskiftet.  



 

 

Håndbold: 

Desværre bar hele sæson 20/21 i Korup Håndbold præg af Covid-19 restriktioner, hvor 

vores medlemmer og trænere har været tvunget til at tænke i nye baner for at kunne 

planlægge træning. Vi er samtidig i den gode situation at det kun er ganske få der har 

meldt sig ud af vores klub 

Vi har i sæson 20/21 haft et nyt forældre-barn hold, de mindste U5-U8 spillere, et 

U9 drengehold, U11pigehold, to U13 drengehold og et U19 pigehold. Foruden vores 

seniorer som består af et Five-a-Side hold, et dame senior hold og et herrer senior hold.  

Foruden vores håndboldspillere har vi også et sponsorudvalg, som hvert år arbejder hårdt 

på at skaffe flere sponsorer til vores klub. Derudover hjælper håndbolden til ved 

loppemarkederne i KKIC. De penge bruger vi aktivt på at nedbringe omkostninger for 

vores medlemmer i forbindelse med stævner, transport og strandhåndbold 

Motion:  

 

For 3. år i træk bliver formandens beretning i skyggen af corona☹ 

Korup motion  har været repræsenteret ved forskellige løb selv om der har været 

restriktioner.  

Hovedpunkter: 

Løb i Nordborg. Garageløb (det må være virituelt). Stine og Martin har løbet 1 /2 marathon 

nr. 100. 

Odense løb med (OLM) manglede fartholdere. Så afdelingen efterlyser fartholdere for at 

kunne fortsætte samarbejdet. 

Der har været afholdt DGI Cross løb i samarbejde med DGI, selv om Henning ikke kunne 

deltage. 

 



 

 

 

Gymnastik:  

Sommergymnastik 

Aflyst. 

Atletik 

Atletik kom desværre ikke i gang i 2021 på grund af nedlukningerne.  

Efterfølgende: Atletik fortsætter ikke.  

Vintersæson 2021/2022 

Vi startede vintersæsonen ud med 28 hold, 8 børnehold og 20 voksenhold.  

Det er vores instruktører, der skaber foreningen og det er klart deres fortjeneste at vi har 

443 medlemmer, på trods af nedlukninger, manglende træning og svære betingelser for 

foreningslivet. Medlemstilbagegang: 46 medlemmer sammenlignet med sidste år.  

Boldbanden 

I starten af juni måned fik Hovedbestyrelsen en henvendelse fra DGI vedr. et nyt 

børneprojekt kaldet Boldbanden. Korup Fodbold og Korup Gymnasik mødtes efterfølgende 

med Jeppe Jensen fra DGI, som står for projektet. Der blev hurtigt enighed om at opstarte 

samarbejdet og tilbyde et hold lørdag formiddag for børn i alderen 3-5 år og deres familier. 

Korup Badminton og Korup Håndbold sluttede sig til projektet og vi fik udarbejdet 

retningslinjer og kontrakter. Der var enighed om at ingen afdelinger skulle tjene penge på 

projektet og det blev derfor besluttet, at et evt. overskud skulle gå til Hovedbestyrelsen. 

Det blev hurtigt en stor succes med 26 tilmeldte familier i efterårssæsonen og generede et 

overskud på 6500 kr. til Hovedbestyrelsen. Vi har fortsat samarbejdet i 2022 og de fire 

afdelinger har hver doneret og stillet redskaber til rådighed for holdet. 

Gymnastikafdelingen varetager den administrative opgave med kontrakter, kontingenter 

og regnskab for holdet.  

Redskaber 

Vi har i denne sæson investeret i flere nye redskaber.  

 



Fondssøgning 

Vi har i 2021 søgt vi DGI/DIFs Coronahjælpepulje og modtaget 82344 kr.  

Kommunikation 

Vi har i denne sæson videreudviklet hjemmesiden, så den fortsat fremstår med et 
professionelt og lettilgængeligt udtryk.  

Vi bruger Facebook til at komme i kontakt med medlemmer, instruktører og 
hjælpeinstruktører 

Bestyrelsen og vore instruktører bruger Conventus som kommunikationsværktøj, når de 

ønsker at komme i kontakt med medlemmerne. 

Vi bruger fortsat Conventus i forbindelse med vores tilmelding til holdene. Vi oplevede 

ingen nedbrud.  

Bestyrelsens arbejdsfordeling 

Vi leder stadig efter en sekretær til foreningen. Indtil det sker har vi fordelt opgaverne 

mellem os. Det er dog en uholdbar situation i længden, da flere bestyrelsesmedlemmer i 

forvejen har for mange opgaver.  

Plan for det kommende år 

Voksenkontingentet stiger igen til 675 kr. 

Tennis: 

2021  var et godt år for tennis afdelingen. 
 
- Medlems tilgang på ca 25 %  
 
- Vi har fået bevilget ca 265000 fra bydelspuljen, til projekt minitennisbaner. Projektet  har 
desværre stødt på div. udfordringer, derfor er projektet udsat til 2022.  
 
- Der er indkøbt en ny tromle til sæson start 2021 pengene er bevilget igennem 2:1 puljen 
 
- Igennem 2:1 puljen har vi fået bevilget  ca 12000 kr til ny terrasseoverdækning og skur til 
tromlen.  
. Det står forhåbentligt klar til sæson start 2022  
 
- Vi har desværre, stadig  udfordringer med,  at få tildelt haltider i vinter sæsonen.  
 
 
 

 



Cykelmotion. 

 

Det forløbne år i KCM har været fint. Vi har en generel stabilt fremmøde til vores træninger 

og stabilt antal medlemmer. Klubben er velfungerende med generel god stemning. 

Klubben er formentlig ikke blandt de meste ambitiøse i Odense, men vi vægter det sociale 

lige så højt. Vi har i det forløbne år fået konsilideret vores træning med den nye cykelform 

Gravel, hvor man kører på en slags racer på grusveje og stier. Det forløbne år har vi ikke 

deltaget i nogle cykelløb grundet corona, men regner med at det nu kommer igang igen. Vi 

tager et par gange om året på en tur med overnatning. Således var en 7-8 stykker på en 

fantastisk weekendtur til Silkeborg for at køre MTB. 

 

Badminton: 
 
Alt kører super fint for badminton. 
Ift. hold har vi god tilslutning på både ungdom og fleksifjer. 
 
Vi arbejder p.t. i bestyrelsen med at finde trænerkandidater til ungdom, således vi sikrer at 
vi fremadrettet har trænere. 
Ud over det arbejder vi på at få etableret et årshjul, således vi bedre kan sikre fokus på de 
opgaver der kommer over året. 
Et andet område er "frivillighed" som vi sammen med DGI har forsøgt at arbejde med og 
der holder vi løbende nogle møder med dem. 
Vi arrangerer og afholder p.t. Moradstævne 1-2 gange om året, som plejer at være en 
rigtig god oplevelse for spillerne. 
 
Af større præstationer, kan nævnes at Waldemar blev fynsmester 2021 i herre U15B 
single rækken. 
 


