Henning Jespersen blev valgt som dirigent.

Hovedformandens beretning:
Der er sket meget, siden beretningen blev skrevet, til generalforsamlingen i marts måned.
Igen i år er økonomien, for de fleste afdelingers vedkommende, positiv.
På trods af større- og eller mindre investeringer i nogle af afdelingerne har de været dygtige til at
administrere økonomien.
På sidste generalforsamling opfordrede forretningsudvalget derfor nogle af afdelingerne, at få
kanaliseret nogle af pengene over på medlemmerne.
Det er blevet taget godt op, handlet på, og det har allerede givet positive respons.
Hovedbestyrelsen har i det forgangne år haft mange gode diskussioner, og mange gode forslag er
blevet drøftet.
Ideer og tanker omkring, hvordan vi kunne tænke os fremtiden kan komme til at se ud, har været
vendt og drejet.
Ikke kun os som idrætsforening, men jo så sandelig også samspillet mellem hallen, kirken, skolen,
erhvervslivet og andre mulige aktører, er noget, vi har fokus på, og noget, som vil blive diskuteret
på kommende møder i hovedbestyrelsen.
En snak man sagtens kan have, og bør have, på afdelingsplan også.
Alex, der blev valgt ind sidste år som hovedkasserer, har desværre meddelt, at han stopper grundet
nyt arbejde og derfor ikke kan afse den fornødne tid.
Så vi har fået en lille udfordring her.
Derfor vil vi opfordre alle her til at lægge hovederne i blød og tænke på, om I måske kender nogen,
der kunne have interesse i at komme ind og varetage denne funktion og indgå i forretningsudvalget.
Mine damer og herrer, det kan faktisk ikke gå hurtigt nok.
Hvis vi ikke finder en ny hovedkasserer, er der kun en mulighed, og det er at betale os fra det.
For at få en ny hovedkasserer, har vi nu lagt ud på de sociale medier, hvad vi søger og samtidig
specificeret ud, hvad det indebærer og hvilke opgaver vedkommende i så fald skal løse.
UKB: Samarbejdet med halbestyrelsen er godt og konstruktivt og vi er enige om at fortsætte med
tilliden til hinanden og løfte kommende opgaver i fællesskab, hvor det er muligt.

Og hvad er det så der er i støbeskeen lige nu omkring dette samarbejde?
Hallens bestyrelse og forretningsudvalget har skrevet lidt sammen omkring kommende ønsker til en
ny 5års plan for hallen.
Det udløste et rigtig godt møde, hvor vi fremlagde nogle ideer til, hvad vi godt kunne tænke os blev
prioriteret og hvorfor.
Mon ikke vi finder på noget rigtig godt og spændende sammen.
Støtteforeningen: En ny bestyrelse blev valgt ved sidste generalforsamling og andre har i løbet af
året tilbudt at indgå i denne nye bestyrelse.
Støtteforeningen har afviklet deres årlige julemesse med nogle nye tiltag og mange nye ideer er
allerede på tegnebrættet.
I december havde vi igen julekomsammen for vores æresmedlemmer, sølvnåle og
hovedbestyrelsesmedlemmer.
Mange glæder sig ligefrem til denne årlige sammenkomst, hvor man hygger sig sammen over en
kop kaffe og en enkelt kold fra kassen.
Oktoberfesten: Som de andre år er og bliver denne event en klassiker.
Masser af festklædte gæster og med godt humør, gør at dette skal forblive en tradition her i klubben.
SIKO, DIF & DGI: Forretningsudvalget er stadig kun på informationsniveau med SIKO og DIF,
mens DGI er aktiv medspiller på nogle få områder.
Vi har nu fået alle, næsten alle, implementeret i det nye kontingent-system, hvilket gerne skulle lette
arbejdsbyrden for kassereren.
Det har været et kæmpe arbejde at få systemet op at køre, men vi er snart i mål.
Som sagt, så har vi nye udfordringer, som skal løses, vi har nye og spændende tiltag i støbeskeen,
så, ingen tvivl, det nye år bliver igen rigtig spændende, og forhåbentlig får vi alle en positiv
oplevelse af at være en del af foreningslivet.
En stor tak skal der lyde fra os i forretningsudvalget til ”pensionistholdet ”, der løser mange opgaver
for os alle i klubben.
Sluttelig en tak til jer ledere, trænere, sponsorer og mange andre, der hjælper til med at løse alle de
opgaver, som løbende opstår i en forening.
Traditionen tro bedes forsamlingen rejse sig og udbringe et leve for Ubberud Idrætsforening.
På forretningsudvalgets vegne: Formand Michael Moresco

Beretningen blev godkendt

Badminton
På motion siden går det rigtigt godt, vi har næsten lejet alle baner ud i år 2019.
Så vi er tilfreds, men der er plads til flere. Vi har 85 motions spillere.
Der er startet Basketball op, der er 12 ungdomsspillere som træner 2 gange om ugen, der er træner
og der er et bestyrelsesmedlem som kommer i bestyrelsen (Michael) når vi har årsmøde til marts
2021.
Tak til Ubberud Kultur & Bevægelseshus for en flot jule afslutning, + tak for at Addie gider lave til
os.
Tak til badmintonbestyrelsen og hoved bestyrelsen for den forgang år 2019. Formand
Finn Lundahl

Fodbold
Stor tak til alle som har været involveret i UIF fodboldafdeling i løbet af året, og som har lagt deres
kræfter og ikke mindst dyrebare tid i foreningens arbejde - eller på andet måde støttet vores
forening. - medlemmer - trænere - bestyrelsesmedlemmer - dommere - forældre - sponsorerer - og
igen også årets UIFer kan føjes til listen.
- medlemmer
- trænere
- bestyrelsesmedlemmer
- dommere
- forældre
- sponsorerer
- Pensionistholdet
- Ubberud kultur og bevægelseshus v/Addie

GENERELT
Igen i 2018 har vi haft en tilbagegang. Vi er ved udgangen af efteråret 2018 i alt 166 medlemmer
mod 206 medlemmer i 2017 – fordelt på 109 senior mod 140 seniorer 2017 og 57 ungdom mod 65 i
2017. Tilbagegang på knap. 20 % for alle kategorier.
UNGDOM
Samarbejdet med Korup har nu kørt i ca. 2 år og fungerer tilfredsstillende. Samarbejdet er
implementeret på alle ungdoms årgange.
Trænerne har været rigtig gode til at hjælpe hinanden. Fra årsskiftet er samarbejdet fuldt
implementeret, og vil styrer al ungdom fra det nye samarbejdsudvalg. Så alt i alt, er det gået over al
forventning.
SENIOR
Dame senior
Vi endte sidste efterår med nedrykning til serie 1 for vores 11 mands hold. Da vi startede op i
foråret, blev det besluttet, at grundet manglende spillere at tilmelde holdet i 7-mandsrækken. Efter
en forårssæson på det jævne, hvor holdet havde svært ved at stille med spillere til kamp, blev holdet
trukket til efterårssæsonen.
Addie har som tidligere haft et 7 mands seniorhold. Dette består af ældre spillere suppleret med
unge/yngre spillere fra dame senior 1.
Herre senior
I herre senior har vi i år igen haft glæden af at have 4 herre senior hold. Og alle 4 hold har både
træningsmæssigt og resultatmæssigt leveret flotte fremmøder og præstationer.
Hold 3 og 4 spiller begge i serie 4 og fungerer som lidt lukkede hold. I efteråret er de begge landet
lige uden for top 6 og oprykningsspillet, med 12 og 16 point, så lidt er det blevet til. Og det er alle
nok glade for.
Hans er stadig i spidsen for hold 4 og det virker som det perfekte match.
Og vores gode gamle formand Steen Kjeldsen har taget over som træner på hold 3 dette efterår
(hans sønner spiller på holdet) og dette match lader også til at være rigtig godt. Hold 1 og 2 har haft
et meget omskifteligt 2019 som dog endte helt i top.
Foråret startede meget tungt med ny træner ombord, i form af Ronnie Reifling, sammen med Frank
skulle der styres igennem en masse nederlag i serie 1 så vi kunne få den nedrykning vi sådan
trængte til. Det lykkedes, med få til træning, massevis af skader og afbud, afbud til kampe og lidt
svingende humør hos spillerne. Et lidt trist forår, der egentlig plantede lidt tanker, om der mon ville
være spillere til både hold 1 og 2 efter ferien.

Hold 2 holdt i samme periode humøret højt og kæmpede med hvad de havde når hold 1 skulle stille
med de første 14 hver weekend.
Så blev det sommerferie, fodboldnetværket blev for trænerne sat i sving, der skulle findes lidt nyt
ungt blod til truppen.
Et Socialt arrangement med kanotur blev der også til, da alle de hårdt prøvede spillere skulle holdes
varme og slutte sæsonen med noget positivt.
10-12 nye ansigter blev lokket til UIF, mange med hold 1 potentiale, og deres ankomst gjorde meget
godt for træningsfremmødet, der har været helt enormt. Der har været kø på banerne.
28 træninger har der været i efteråret med et gennemsnit af fremmøde på 27 pr gang, og alle 52
spillere har knoklet til træning. Det er fantastisk.
Noget man naturligvis også kan aflæse i tabellen, hvor hold 1 overvintre på 3. pladsen, sikkert lige
på den rigtige side af oprykningsstregen. Og med kun 1 nederlag i efteråret.
Hold 2 har på samme måde haft succes, en 5. plads og skal til foråret spille oprykning til serie 2.
Hos senior, har trænerteamet i løbet af året ændret sig lidt, i spidsen for hold 1 står stadig Ronnie og
Frank. Og Marcel er trådt lidt tilbage og fungerer som fysisk træner i forbindelse med træningerne,
men ikke kampe.
Hold 2 har i en periode haft 4 trænere der delte ansvaret lidt. Stage i spidsen, med Holme, Mike og
Nicolai A som assistenter. I efteråret er Holme dog trådt tilbage fra den post og Mike har lidt
fodboldorlov. Men Stage og Nico har løftet opgaven til UG.
Socialt har senior naturligvis også kløet på i efteråret, nye ansigter skal integreres, og der har været
rigtig mange til spisninger hos Addie, været en tur på fodboldgolf banen i Blommenslyst, væltet en
oktoberfest med fantastisk herre senior fremmøde og sidst holdt et brag af en afslutningsfest hos
Addie i hallen, og ud fra stemnings billederne, var det vist meget sjovt ;-)
Årets spiller herre senior blev fortjent Matias Korsgaard
Årets fighter hold 1 Emil Magaard
Årets fighter hold 2 Casper Vraa
VETERANER
Vi har igen i 2019 kunne mønstre 2 hold. Superveteraner og veteranerne endte begge som nr. 4 i
deres rækker.
BANER/FACILITETER Vedligeholdelsen og driften af vores baner har fungeret godt i det meste
af 2019, men masser af regn har gjort det svært, og med de mange spillere, der er til træning, har der

været run på banerne, og det har været svært at finde træningstider. Tak til Finn for hjælp til
kampplanlægning og Jørgen Madsen for hans hjælp med kridtning.
ØKONOMI Oktoberfest – cirka samme antal spisende som sidste år, men nu med et fantastisk
fremmøde af senior – resultat bliver cirka 15.000, hvilket er mere end sidste år. Fyrværkeri salg,
Fodbold har overtaget 100%. Masser af nye tiltag, forventer at kunne tjene 30.000 Det er endnu for
tidligt at sige noget omkring 2019 resultatet. Men vi har haft fokus på økonomien, og har i efteråret
startet flere tiltag op, for at få styr på sponsorer, både de eksisterende, men også for at tiltrække nye,
hvilket lykkedes, og der er blandt andet kommet fire nye, der har tegnet kontrakt med de gule og
blå.
Fodboldbestyrelsen Martin Kruse

Indendørs fodbold
Det blev en fantastisk men mærkelig sæson.
Bestyrelsen i indefodbold var ny og en masse planer skulle ud i livet.
Det første var at samle al ungdoms indendørs aktivitet i Korup og Ubberud. Det fik vi gjort, så vi nu
har samlet alle ungdomsmedlemmer i Ubberud, under navnet Korup-Ubberud Indendørs fodbold.
Dette har været en klar gevinst for alle, trænere samt spillere.
Vi har startet et samarbejde med Indoor Cup i Ubberud, og selvom dele af stævnet i år blev aflyst
grundet Covid19, ser vi det stadig som en styrkelse af Indendørs afdelingen, og arbejder videre i
2021
Vi har et langt samarbejde med Ubberud Skole, hvor vi hvert år arrangere vinterferie bold i hallen,
hvor alle 0-5 klasser kommer forbi og spiller stævne. Det var igen i år en kæmpe succes, og med
masser af medaljer til de vindende hold. I år fik vi lov at låne de store elever, som hjalp til som
dommere og holdledere.
Vi forsøgte i år med morgen træning hver onsdag fra 0630-0745, et pilot projekt for de ældste
drenge. Det var meningen at vi skulle ha haft en dialog med skolen, om indvirkning i
undervisningen. Men grundet sygdom og skift på lærer stablen, var det ikke muligt, så vi gør et
forsøg igen i år.
Vi var i sidste sæson uheldige med at vores tider i hallen var spredt, hvilket resulterede i at det ikke
var muligt at opsætte bander. Flere forsøg blev gjort, men de var ikke hensigtsmæssige, hvilket har
gjort at vi i næste sæson, har fået det hele samlet. En stor tak til Volleyball for dette.
Årets højdepunkt i indendørs er Stiftstidende Cup. og målsætning i år var 3 hold i krydskampe. Og
et af holdende gik hele vejen og vandt. Jens Matzens U13 piger vandt i suveræn stil stævnet, og så
vidt jeg kan se, er det første gang Ubberud vinder på pige siden. Dette har selvfølgelig givet os blod

på tanden, og målsætningen bliver selvfølgelig at få minimum 2 hold med i finalestævnet til næste
år.
Så det blev et travlt, men mærkeligt godt år, og vi forventer at afholde årsmøde i efteråret, da der er
2 fra bestyrelsen som går af.
På bestyrelsens vegne
Kasper Albrechtsen

Gymnastik
Vores 6 hold:
Forældre barn
Puslinge
Mixhold
Mave ryg
Funktionel træning
Callanetics
To år er ikke ens
Vi forsøgte med en opstartssøndag, hvor gymnaster kunne komme og se træner, prøve lidt hvad
træningen ville gå ud på, det var ikke den store succes, nok fordi at det er svært at trække folk til på
en søndag.
Lidt udfordringer med gymnastiksalen med booking, ny pedel/skoleleder gjorde opstarten lidt
udfordret og vi undrer os lidt over skolens måde og ”glemme os”, det kan godt blive bedre
24 timer inden, børneholdende startede, manglede vi instruktør til forældre barn holdet, men vi blev
reddet af en dygtig og god instruktør, der har været i foreningen i mange år.
Det har været et år, hvor vi har kunne nyde, at vi har haft nogle dygtige og glade hjælpeinstruktører/
instruktører på holdende, det har gjort året nemmere for alle og sjovere for de aktive.
Lige som alt andet, blev vi stoppet af covid 19, det eneste positive, vi kan få ud af det, er at dragter
er købt til sæson 20/21

Kontingenter fik vi styr på i sidste øjeblik, men systemet synes vi ikke rigtig om, men vi bliver
klogere på det år efter år.
Vi er glade for samarbejdet med hallen/Addie, der var lidt funktionel træning og live streaming, der
ramte hinanden, men hallen fandt en løsning der var god for alle.
Vi synes vi er med i en forening, der er på den rigtige vej frem i vores lille samfund, så tak til
hovedbestyrelse alle afdelinger for at arbejde positivt med foreningen
Formand Asger Petersen

Volleyball
Vi har flyttet træningsområde for damer og herrer, så vi nu alle sammen træner og spiller kampe i
Ubberud, dog har trim og damer/herrer haft hver deres dag, tirsdag og torsdag, så håbet om at samle
klubben var fortsat svært.
Sæsonen 19-20 har været lidt speciel, da vi startede sæsonen med at trække vores damehold fra
Danmarksserien, da de havde svært ved at stille hold. De deltog derfor kun i mixstævner og
pokalturneringen.
Herrene spillede hele sæsonen, men tabte stort set alt og stemningen var dårlig, samt antallet af
spillere der meldte sig til kamp var lille. Derfor besluttede bestyrelsen at nedlægge herreholdet for
en stund, og koncentrere os om sammenholdet i klubben, sørge for at vi får et godt fællesskab op at
køre, som vi tidligere har haft.
Dette betyder at både dame og herre begynder at spille Trim volley og tager til trim stævner.
Ydermere betyder det også, at træningstiderne bliver samlet til tirsdag, så vi forhåbentligt kan få det
sammenhold samlet set over hele klubben, som vi ønskede os da vi flyttede det hele til Ubberud
hallen.
Formand Jeppe Øbro

Petanque
Den 09-04-2019 havde vi generalforsamling i Kastaniely. Her blev det vedtaget at vores kontingent
fortsat skulle være 250 kr årlig, selv om vores tilskud fra kommunen bortfalder.
Klubbens aktiviteter har været, tirsdagsturnering med forskellige klubber.
Afholdelse af vores Skt. Hans med spil og grill.

Afholdelse af vores klubmesterskab.
Julefrokost med indendørs spil.
December måned er spillefri.
1 tirsdag i Januar startede vi op med udendørs spil – da vi havde opsagt vores timer i hallen.
Vinteren 2019/20 var så mild at vi havde stor tilslutning på spilledagene.
Da Coronaen for alvor gjorde sit indtog, var vi glade for at kunne spille på åbne baner.
Vi har deltaget i et stævne i Juli, strand petanque i Assens, der var 68 spillere, hvor af de 8 var fra
Ubberud.
Desværre blev vores tur til Malaga aflyst. Vi var 8 spillere der havde meldt os til ved DGI.
Klubben af fået en fremgang med 6 nye spillere.
Formand Margit Kristiansen

Regnskab
Regnskabet blev gennemgået.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

Valg til bestyrelse
Bente Hansen blev genvalgt.
Sanne Brink blev valgt som kasserer.
Erik Wanscher blev valgt som ny til bestyrelsen
Carsten Rasmussen blev genvalgt som suppleant til forretningsudvalget.
Som revisorer blev Michael Podiss Pedersen og Ulla Vølund valgt.

Der var en stor tak til John Marker, for den periode han har været kasserer, til vi fandt en ny.
Til slut takkede Michael Moresco for en god generalforsamling. .
Forretningsudvalget

