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Referat af ordinær generalforsamling den 22-06-2021  

  

Kurt Øbro blev valgt som dirigent.  

  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

  

Ændringer af love: Da der ikke var mødt nok medlemmer op, så skal 

ændringer af love, på en ekstraordinær generalforsamling.  

  

Hovedformandens beretning:   

  

2020 har været et meget atypisk og usædvanligt år for vores idrætsforening. 

Onsdag den 11. marts meldte regeringen ud første gang omkring Covid 19 og, 

hvilke ændringer det ville få for hele vores samfund.  

Som der hurtigt blev videregivet fra de respektive organisationer:   

Jeg citerer:   

Hverdagen vil den kommende tid blive anderledes for danskerne, der 

altså heller ikke vil opleve fællesskabet i idrætsforeningen.  

Kurser, opvisninger, stævner og andre arrangementer aflyses foreløbig 

frem til mandag den 30. marts 2020.  

  

Og så kom sommeren, og bedst som vi troede, at alt nu var godt igen, og vi 

igen kunne åbne op for både inde- og udendørsaktiviteterne, ja så blev der 

lukket ned igen.  

Irriterende, men jo desværre nødvendigt.  

Alt dette har gjort at 2020 blev et mærkeligt, et underligt og uforudsigeligt år.  

  

En stor tak skal der lyde til hovedbestyrelsen og alle vores medlemmer i 

klubben for jeres forståelse og tålmodighed.  

  

At aktiviteter blev lukket ned, er en ting, men forsamlingsforbud gjorde også at 

mødeaktiviteter blev ramt.  

  

DGI, DIF, SIKO har været meget aktive omkring informationer og 

retningslinjer omkring Corona, hvilket har været til stor hjælp.  
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Jeg håber, at 2021 bliver et godt og mere normaliseret år.  

  

Trods Coronaen har alle afdelinger opnået et rigtig godt resultat.  

Det skyldes bl.a. at udgifterne har været væsentlig reduceret grundet de 

manglende aktiviteter.  

  

Jubilæumsfest, oktoberfesten, opvisninger, afslutninger, julekomsammen, 

hyggeture, fester, sociale arrangementer og støtteforeningens julemesse, alt 

blev aflyst.  

  

Idrætsforeningen kører dog stadig videre, så her er status for 2020.  

  

Vi har 507 medlemmer, et lille fald på 9 medlemmer. Det er meget billigt 

sluppet, når man hører om andre klubber.  

  

I FU har vi arbejdet videre med de projekter, vi har haft oppe til debat i HB.  

  

Vi vil meget gerne have flere aktiviteter i ”det gamle klubhus”, 

Hvilke, og hvordan, arbejder vi med.  

Vi er også ved at kigge på mulighederne for at få etableret lysanlæg på en eller 

måske begge fodboldbaner.  

Grusbanen er også i spil med evt. græs eller kunstgræs. Her kigger vi også på 

en renovering af lysanlægget.  

Vi vil i den forbindelse gerne have hallens 5 års - plan med i kommende 

vurdering.  

Vi vil også kigge på muligheden for at petanque kan få deres eget område med 

baner.  

  

Så der er masser af ideer i spil, og jeg tror, nej jeg ved, at vi nok skal komme i 

mål med de fleste.  

  

Velfærdsaftalen for hele lokalområdet er også i spil, men er sat i bero grundet, 

vi stadig ikke kan mødes fysisk.  

  

Som nævnt har aktiviteterne i de forskellige afdelinger været kraftig reduceret, 

men alle afdelinger kører godt og de forskellige formænd og hjælpere har gjort 

et stort stykke arbejde for at få tingene til at glide og været i dialog med 

mange af deres medlemmer og forældre.  

  

Som noget nyt, noget vi alle tager for givet, det at have en bank, hvor 

klubbens transaktioner går i gennem, tja det er åbenbart ikke noget, vi bare 

skal tage for givet.  

  

For idrætsforeninger er en dårlig forretning, set med bankernes øjne, så derfor 

ser de helst, at vi flytter vores aktiviteter eller betaler et stort gebyr.  
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Det er en ny udfordring og vi er desværre ikke kommet i mål endnu med at 

finde den rigtige bank.  

Det har så gjort, at vi ikke har haft muligheden for at Sanne, der blev valgt 

som ny hovedkasser ved sidste generalforsamling, har fået adgang til banken.  

Så igen, atter og endnu engang har John Marker stået for regnskabet.  

Tak for det John og så håber jeg, for dig, at det så må være sidste gang.  

  

FU og hovedbestyrelsen har lavet en aftale med fodboldafdelingen omkring 

Oktoberfesten og afholdelsen af denne.  

Eftersom vores jubilæumsfest blev aflyst og de 2 orkestre gjorde krav på deres 

honorarer, har vi sammen valgt at ”Peter og de andre kopier” kommer  og 

spiller til oktoberfesten og der er DJ på hele aftenen.  

Shu-Bi or not Shu-Bi skifter navn og derfor er kontrakten blevet annulleret.  

  

Så jeg håber, at alle bakker arrangementet op, så vi får en kæmpefest. Det 

trænger vi vist alle til.  

  

Vores ”pensionisthold” skal igen i år have stor tak for deres hjælp. Vi 

skal nok sørge for at holde jer i gang.  

  

Sluttelig vil jeg takke alle ledere, trænere, sponsorer og frivillige for jeres 

støtte og hjælp til at få løst alle de udfordringer og opgaver som året bragte.  

  

Traditionen tro bedes forsamlingen rejse sig og udbringe et leve for Ubberud 

Idrætsforening.  

  

På forretningsudvalgets vegne: Formand Michael Moresco  

  

Beretningen blev godkendt  

  

  

Badminton   

  

Så blev nok en sæson/år afsluttet nemlig 2020. Hvilket år, meget lidt 

badminton grundet Covid 19.  

  

Med så lidt badminton spillet, så stor tak til alle medlemmer for at ingen har 

ydret utilfredshed med kontingent.  

Badminton afdelingen har i denne sæson besluttet at det bliver til halvt 

kontingent for alle.   

  

Men ellers går det godt, vi har næsten lejet alle baner ud i 2020.   

  

Vi har 100 motions spillere, men der er plads til flere.  
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Vi spiller stadigvæk Basketball, der er ikke så mange ungdomsspillere som 

sidste sæson, men vi håber der kommer flere. De træner 2 gange om ugen, 

mandag og fredag fra 15-17.  

  

Juleafslutningen blev også aflyst grundet Covid 19, men vi håber det kan blive 

til noget i år.    

Tak til Badminton bestyrelsen og Hoved bestyrelsen for den forgang år 2020.  

Badminton formand Finn Lundahl  

  

  

  

Fodbold  

  

Først vil jeg starte med at sige tak, til de mange der har været en del af 

fodboldafdeling, i løbet af året 2020. Et år som mange helt sikkert vil huske på 

grund af Corona, der fik sat en stopper for fodbolden, før den rigtig var startet.   

  

Noget der har sat sit spor på hele fodboldåret. Derfor skal der også lyde en 

ekstra tak til de frivillige, der i årets løb har gjort en ekstra indsats for at 

fodbolden alligevel kunne rulle under disse usædvanlige forhold.  

  

Til trods for udfordringerne i løbet af året, har vi holdt godt fat i medlemmerne 

både på seniorer og på ungdommen. Det er dejligt at se, at det ser ud til at 

medlemsnedgangen for andet år i træk er stoppet.   

  

Årets oktoberfest skulle først blive årtiets brag af en fest, da den blev slået 

sammen med den planlagte jubilæumsfest. Så blev den udskudt, men vi måtte 

til sidst sande at Corona havde så godt fat i Danmark, at festen simpelthen 

blev sprunget over i år, at vi ikke kommer til at feste, før første lørdag i 

oktober 2021.  

  

UNGDOM   

For ungdommen har der til trods for Corona været masser af aktiviteter. De 

yngre drenge og pigehold, har været til masser af stævner i løbet af året, i alt 

fra C til A niveau, hos U15 piger var vi tæt på at vinde A rækken i den sidste 

kamp på hjemmebane, hvor den helt store fest var stablet på benene. Dog 

blev det kun til en 2. plads da kampen endte uafgjort, men stadigvæk 

ubesejret hele vejen igennem.   

På drengesiden er samarbejdet mellem de to ældste årgange, U12 og U13 

fortsat, og de har været ude og prøve kræfter med 11 mands fodbold. For 

ungdommen fik vi også stablet en trænings weekend på benene, i 

samarbejde med NF Academy, hvor tre portugisiske trænere viste god 

træning, inspiration til de fremmødte trænere og godt 40 trænings ivrige 

børn. Noget vi forventet at kommer til at ske igen næste år.   
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SENIOR   

For herre senior har vi i år igen haft fire serie hold med. Alle fire hold har vist 

gode resultater og præstationer både til træning og til kamp.   

Årets helt store begivenhed var pokalkampen på hjemmebane mod B1909, 

hvor vi så de fantastiske rammer på Ubberud station, hvor der var flere 

hundrede glade tilskuere til at se pokal braget, der desværre ikke gik Ubberuds 

vej rent resultatmæssigt.   

Til gengæld var både fadøl og pølser godkendt.   

  

På grund af Corona restriktionerne i efteråret, blev senior fodbolden stoppet af 

myndighederne, og DBU Fyn måtte i tænkeboks, for at finde på en løsning for 

afslutning af serierne, der ikke var spillet færdigt.   

  

Det betød at serie 3 og serie 4 blev fastfrosset, mens serie 1 og serie 2 skal 

spille de sidste kampe i foråret 2021, inden denne sæson starter. Med den 

beslutning er de to Serie 4 hold endt på en 3. og 4. plads, mens serie 3 holdet 

er endt på en 4. plads.   

I Serie 2 overvintrer Ubberud på en 6. plads, og så må vi se hvilken plads det 

bliver til. Ikke mindst hvordan opryknings spillet ender.   

  

Igen i år blev det til et socialt arrangement for herre senior, der skulle på 

kanotur på Odense å. Her lærte flere af spillerne, hvad en stærk strøm og sten 

i Odense å kan gøre ved en dyr aluminiumskano.   

  

De to OB70 hold med Superveteraner og veteranerne blev også påvirket af 

Coronaens indtog, men er endt på henholdsvis en 4. og 6. plads i deres puljer.   

  

Sidst med ikke mindst, har vi Addies 7 mands damehold i A rækken, der 

sluttede på 3. pladsen.  

  

BANER/FACILITETER   

  

Vedligeholdelsen og driften af vores baner, har fungeret godt i 2020, hvor 

vores kridter har haft ekstra travlt med at lave baner, der har levet op til 

myndighedernes retningslinjer. Til trods for det, har der i årets løb været godt 

run på banerne, hvor flere ungdoms og senior hold har været der samtidig.  

  

Tak til Finn for hjælp til kampplanlægning og Jørgen Madsen for hans hjælp 

med kridtning.   

  

ØKONOMI   
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Corona har sat sig præg på økonomien for 2020. Den aflyste oktoberfest og 

mangel på nye sponsorer, er en af hovedårsagerne til at året ikke har givet 

overskud.   

  

Men manglende aktiviteter i klubben, har samtidig betydet, at der heller ikke 

har været de helt samme udgifter som normalt. Men et mindre underskud 

bliver det alligevel til for 2020.   

  

Til slut vil jeg igen sige tak til de mange frivillige, sponsorer, men også de 

fremmødte på årsmødet.   

  

Martin Kruse Fodbold formand  

  

  

  

  

Indendørs fodbold  

  

2020 startede fuld af optimisme, da ungdomsrækkerne ikke var ramt at 

restriktioner, selvom vi på forhånd var bekendt med at Stiftidende Cup 

stævnet var aflyst.  

  

Der stadig de normale turneringer. På pige siden nåede Jens' at kvalificere 2 

pigehold til finale ligaen på den anden side at nytåret, men dette stopper 

desværre brat, da en yderligere lukning satte en kæp i hjulet for dette.   

  

På drengesiden, var der flere forskellige tiltag i fraværet af Stiftidende 

stævnet, det kan blandt andet nævnes at u13 drenge kvalificerede sig til 

finalen i futsal, ved at slå alle på vejen, deriblandt favoritterne fra Næsby.   

Men som alt andet inde bold, nåede drengene heller ikke at afvikle finalen her.   

  

Vi afholdte fredags arrangementer i hallen, dette i et fantastisk samarbejde 

med skolen. Hvor vi inviterede skoleklasser til fodbold, vi nåede at holde 3 

arrangementer, til stor succes, inden dette desværre også blev lukket ned.   

  

For ikke at lukke helt ned, fortsatte flere årgange med at træne i små grupper 

udendørs, vinteren i gennem, i sne, slud, regn og blæst på grusbanerne i 

Korup og Ubberud.   

En kæmpe ros skal lyde til de trænere som fik dette til at lykkedes.   

  

Når vi starter til oktober igen, er vi blevet klogere på mange områder, og 

selvom vi ikke forventer en nedlukning igen, vil vi være klar til at løse alle de 

udfordringer der måtte komme.   
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Vi vil i den kommende sæson have fokus på Stiftidende Cup, og har som mål 

at sende minimum 4 hold i finalen. Dette ved at vi igen træner med bander, 

samt tilbyder morgentræning i hallen.   

  

Vi har heller ikke opgivet tanken, om at få et enkelt Fynsk mesterskab i futsal, 

dette bliver prioriteret efter nytår.   

  

På bestyrelsens vegne  

Kasper Albrechtsen  

  

  

Gymnastik  

  

Vores 8 hold:  

  

Forældre barn  

Puslinge  

Mixhold  

Dans  

Yoga  

Mave ryg  

Funktionel træning  

Callanetics  

  

Vi voksede med 2 hold, og aflyste 1 hold grundet covid-19 vores, 2 nye var 

dans for piger 2-3 klasse og yoga  

Callanetics aflyste vi på grund af usikkerheden for covid-19  

  

Dans startede fint vi havde håbet og troet, at der ville komme flere, men en flok 

på 9 dansere som krævede lidt hjælp, for at finde ud af, hvordan man opfører 

sig, men et fint hold.  

  

Yoga var en god investering for foreningen, vi uddanner en træner til et hold 

som der har været god respons på.  

Der var planlagt 12 træninger i efteråret i første omgang som et forsøg  

  

Vores børnehold har kørt som de plejer, god opbakning på Forældre/barn, 

puslinge og Mix holdet.  

Vi ser stadig en udfordring i, at når børnene når 3 klasse bliver vi nemt fravalgt  

  

Mave ryg har kørt i gymnastiksalen som de plejer, de styrer det selv, det er 

dejligt nemt.  
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Funktionel træning som vi måske havde set, at vi skulle lukke grundet 

manglende tilmelding, eksploderet i fremmødte 25 damer i bevægelse, i 

kulturzonen lige før vi måtte lukke for tilmelding.  

  

Covid-19 og Mette gjorde desværre, at vi midt på efteråret, ikke måtte være så 

mange voksne til træning, men hvad gør det, når træneren bare laver dobbelt 

hold 2 x yoga og 2 x funktionel træning  

  

I december skulle alle hold stoppe grundet covid-19, funktionel træning fortsatte 
online, mens de andre hold håbede til det sidste, at vi kunne komme i gang, 

børneholdene fik 5 træninger i hallen inden sommerferien  

  

Vi er stolte og glade over vores mange unge trænere, der bruger deres tid på 
gymnastikken, det giver et helt specielt forhold, når gymnaster og trænere 

faktisk går på den samme skole.  

  

Vi siger tak til vores mange trænere, der hver især giver deres bedste, for at vi 

har en forening vi kan være stolte af.  

  

Tak for samarbejdet med Hallen, Hovedbestyrelsen og pedellen på Ubberud 

skole  

  

  

Formand Asger Petersen   

  

  

Volleyball  

  

2020 har været et meget udfordrende år for alle.   

  

Dette har især været at mærke i volleyregi. Vi havde til starten af sæsonen 

haft fokus på trim volley, havde 2 hold tilmeldt.   

  

Da vi skulle starte turneringen op den 16. marts, lukkede Danmark ned få 

dage forinden. Vi har efterfølgende været lukket meget ned, startede stille og 

roligt op igen, med opdelt træning efter sommerferien. Det lukkede igen ned vi 

nåede heller ikke i denne omgang, at få gang med turneringerne.   

  

Vi har dog ikke oplevet et særligt fald i medlemstal, hvilket vi håber kan 

fortsætte og muligvis øge, når vi får lov at spille ordentligt igen.   

  

Til sidst vil jeg sige tak til Hovedbestyrelsen og hallen.  

  

Formand Jeppe Øbro  
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Petanque  

  

9-4 -19 generalforsamling i Kastanjely, efterfølgende har klubben afviklet de 

aktiviteter som vi plejer.  

  

Som tirsdagsturnering---Sankt Hans  og klubmesterskab, juleferie i dec.  

  

Første tirsdag i januar 2020 startede vi op igen.  

Vinteren 19- 20 var så mild, at vi har kunne spille hele tiden.  

  

Da Coronaen for alvor gjorde sit indtog, var vi glade for at kunne spille på åbne 

baner, med 4 spiller i hver gruppe, og med stor afstand.  

  

Tirsdagsturneringen blev aflyst i 2020.  Ligeledes vores generalforsamling.  

  

5 maj anlagde vi igen vores baner, deltager nu i tirsdagsturneringen igen.  

  

Vi har ingen dato for generalforsamling, det bliver engang i september.  

  

 Formand Margit Kristiansen  

  

  

Regnskab  

Regnskabet blev gennemgået.  

  

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  

  

Indkomne forslag  

Der var ikke kommet nogen forslag.  

  

Valg til bestyrelse  

  

  Hovedformand Michael Moresco ønskede ikke genvalg, Eric Wanscher blev 

valgt som ny hovedformand, valgt for 2 år.   

  

  Næstformand / sekretær Bente Hansen ønskede ikke genvalg.  

 Som ny sekretær blev Klas Poulsen valgt for 2 år.  

  

  Som ny kasserer blev Gregers Ibsen valgt for 1 år.  

  

  Som ny næstformand blev valgt Rikke From Larsen for 1 år.  
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  Der blev ikke valgt nogen suppleant til forretningsudvalget.  

  

Som revisorer blev Michael Podiss Pedersen for 1 år Ulla 

Vølund ønskede ikke genvalg.  

Som revisorer blev Carsten Bahr valgt for 1 år.  

  

Der blev ikke valgt nogen revisor suppleant til forretningsudvalget.  

    

  

Der var en stor tak til Michael Moresco og Bente Hansen, for de mange år de 

har været medlem af forretningsudvalget.  

  

  

  

Forretningsudvalget  


