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Kære alle
Velkommen til dette års generalforsamling anno 2016
Hvem er vi – Hvad er formålet med klubben – Hvad vil vi med klubben?
Store spørgsmål som i ny og næ skal genopfriskes, bearbejdes og udleves og som bestyrelsen har sat på
dagsorden for 2016.
Når vi kikker tilbage på 2015 må vi desværre konstatere, at vi igen i år har været ramt af manglende tilgang
til klubben og et stigende frafald. Vores ellers så trofaste voksen afdeling med mange aktive spillere er
under hårdt pres og det kniber med at fastholde aktive spillere – sommer som vinter. Også i
ungdomsafdelingen kniber det med at værge nye medlemmer.
Kan vi være tilfredse med dette og er det normalt for en sportsklub af vores størrelse?
Er det normal konjuktur for en sportsklub at det går op og ned på denne måde?
Er vi tilfredse med antallet af medlemmer og ikke mindst det sociale aktivitets niveau?
Hvorfor opleves disse udsving?
Vi har i 2015 ikke oplevet særlig stor tilslutning til de arrangementer der har været forsøgt afholdt.
Vores klub ånd og den sociale tilslutning til ”lige” at blive efter kamp eller træning bliver udfordret.
Det har i mange år været en selvfølge at alle bakkede op om aktiviteter og arrangementer – det var bare
noget man gjorde.
Er vi blevet for fortravlede og overfladiske i en travl hverdag hvor det at tage sig tid til noget og fordybe sig
ikke længere er vigtigt eller hvad?
Med udgangspunkt i spørgsmålene - Hvem er vi – Hvad er formålet med klubben – Hvad vil vi med klubben
- har bestyrelsen sat sig selv den opgave for 2016 at udarbejde en plan eller lave en indstilling til klubbens
fremadrettede mission og vission.
Er ting er dog klart - Vi har alle et fælles ansvar for klubben og for at være medvirkende til at skabe rammer
i dagligdagen som kan understøtte klubben og i bedste fald være med til at udvikle den.
Når det så er sagt kan vi glæde os over at vores senior afdeling er velfungerende og er blevet et nyt
samlingspunkt eller til dels omdrejningspunkt i klubben. Det er her de nye medlemmer kommer til og den
store træningsindsats i dagligdagen sikrer der er fart har og liv over træningen.
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Vores ungdomsafdeling fastholder sejlivet med sine 2 hold indsatsen fra 2015. Masser af weekend stævner
og træning sikrer god aktivitet. Dejligt at se at ildsjælene formår at fastholde alle ungerne og sikre de dybe
rødder i klubben til senere gavn i voksenafdelingen.
Den nye afdelingsbestyrelse i Torveparken har i flere tilfælde inviteret alle klubberne i Torveparken til
fællesmøde hvor formålet har været at spørge klubber hvilke festaktiviteter vi hver især gerne ville deltage i
eller arrangere – herunder det store Sankt Hans arrangement på engen som Torveparkens Sportsklub
tidligere år var arrangør af. Dejligt at den nye bestyrelse på denne måde inviterer alle og at alle bliver hørt.
Der skal igen i år lyde en stor tak til alle trænere og frivillige som igen i sæson 2015 var med til at yde en
aktiv indsats i klubben.
Med håb om et godt fodbold år i 2016 ønskes alle en god sæson

Med venlig hilsen

Michael Petersen
Formand
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Velkommen til dette års generalforsamling anno 2016
De målsætninger for 2014, der blev nævnt i sidste års beretning, er gennemført.
Vore omklædningslokaler i voksen- og ungdomsafdeling er blevet renoveret, græstæppet på Åstedvej er
blevet renoveret og vi fik i det forgangne år igen afholdt en klubfest.
Det har selvfølgelig ikke været uden omkostninger for vor egenkapital og vi har i forhold til det
budgetterede beløb overskredet en smule., men når alt kommer til alt er det vigtigt at vi til stadighed har
indbydende lokaler og træningsforhold. Vort fundament for en velfungerende fodboldklub skal
vedligeholdes og plejes.
En stor tak til alle, der har bidraget til at gennemføre disse aktiviteter, enten ved at deltage, eller med en
aktiv organisatorisk indsats.
Også en stor tak til boligforeningen i Torveparken, som stod for alle omkostninger i forbindelse med
renoveringen af græsset på Åstedvej.
De sportslige aktiviteter har for 2014, hvis man kan tale om det, været på det jævne set i sammenligning
med 2013……. 2013 var vi dog begunstiget af særlig mange hold.
2 ungdomshold og 3 (4) voksenhold dannede rammer om sommerens fodboldaktiviteter. Halvvejs igennem
sæsonen måtte vi lukke super veteran 7 holdet ned pga. manglende spillere og det har for nogle af voksen
holdne til tider været svært at sætte hold.
Ungdomsafdelingen er rent holdmæssigt gået noget tilbage. Vi kan dog glæde os over at der særligt på det
ene hold, der var tilbage var mange spillere.
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Vinterbane træningen har indtil dato været af skiftende karakter og de faste dage
som onsdag og søndag har lidt under manglende deltagelse. Måske er årsagen at Torveparkens Sportsklub
finde i det store udvalg af træningsdage hvor især mandag og torsdag har været populære.
www.torveparkenssportsklub.dk
Det er oplagt at opgaven for 2015 og de kommende år må være at tiltrække og fastholde flere medlemmer
til klubben. Oplandet for nye medlemmer har efter ombygningen af TV byen til boligkompleks aldrig været
større.

Kun af denne vej kan vi øge antallet af medlemmer og danne grobund for en stærkere økonomi med flere
aktiviteter og større udbud af hold.
Bestyrelsens forslag til dette års generalforsamling om at udvide bestyrelsen med en marketingsansvarlig,
grunder i ønsket om at dedikere krafter til bla. denne opgave.

Med håb om et initiativrigt og travl sæson ønskes alle et godt fodbold år 2015.

Sportslige hilsener
Michael Petersen
Formand

4

