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     Mørkhøj den 4. marts 2013 

 

 

Kære alle 

Velkommen til dette års generalforsamling. 

Året der er gået har på vanligvis været som alle andre år! 

Set ud fra et økonomisk synspunkt har 2012 dog været meget positivt. 

Det hårde arbejde med at kræve kontingent ind har båret frugt og det har resulteret i et ganske flot resultat 
for 2012 som gør at vi i 2013 kan lave række indsatser og forbedringer til gavn for alle. 

Renovering af vort voksen omklædningsrum er hårdt tiltrængt og materiel til opstregning af banen på 
Åstedvej samt ny hjemmeside er nogle af de indsatser som er planlagt for 2013. 

På det sportslige plan har 2012 været et år med resultater ”som forventet”.  Vore hold spiller som regel 
med om placeringerne i de grupper vi er indplaceret. Både i Voksen afdeling og Ungdomsafdeling. 

Vor ungdomsafdeling har igen i år været stor, med i alt 4 hold repræsenteret, i mange forskellige 
aldersgrupper.  Klubbens formål, med at udbrede kendskabet til fodbold, opfyldes til fulde gennem det 
arbejde der udføres af de ansvarlige ledere for ungdomsafdelingen. 

Det skal selvfølgelig ikke glemmes at også voksenafdelingen til fulde opfylder klubbens formål på bedste 
hvis. Der har i 2012 været flere aktive hold end meget længe. 5 stk. i alt fordelt på 2 senior, 2 veteran og 1 
grandsuperveteran. Udsigten for 2013 er dog ikke mere end 4 måske 5 aktive hold. 

Vort årlige efterårsstævne var for første gang i mange år en meget sløj omgang.  Ungdomsafdelingen var 
nogenlunde repræsenteret, mens tilmeldingen til voksen stævnet var sølle 3 hold.  En lille refleksion over 
stævnet er på sin plads og form samt tidspunkt bør overvejes. For at afprøve et ny form vil der derfor blive 
afholdt en sommerturnering søndag den 16 juni. 

Zumba har igen i år været på programmet. Pga. sygdom og graviditet har sæsonen for ”zumbaerne” været 
kort.  Der er dog igen kommet gang i den og vi ser frem til et godt 2013 zumba år med fernanda og tine. 

Der skal lyde en stor tak til alle trænere og frivillige for indsatsen i 2012. 2013 bliver igen et sportsligt år 
med fokus på samvær og motion. 
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Der kan, som jeg nævnte i min beretning for 2012, være mange store og små udfordringer for fællesskabet i 
åretsløb,  men når den enkelte forlader spillepladsen og begiver sig ind i opklædningsrummet og for en 
fortjent ”kold” ligger bølgerne sig som regel. 

Det er en speciel egenskab at kunne, måske ikke ligefrem tilgive, men at udvise plads og rum for andres 
udskejelser og give plads til en form for forsoning. 

Lad os i TPS fastholde evnen til at give plads både sportsligt og menneskeligt og fastholde en god tone så vi 
med oprejst pande sige at vi har gjort hvad vi kunne. 

 

Sportslige hilsner  

 

Michael Petersen 

Formand 

 


