Formandsberetning 2016

Formandsberetning for Agerbæk SF for sportsåret 2016.
Sportsåret 2016 var endnu et godt år for Agerbæk SF. Vi har leveret et højt aktivitetsniveau
fordelt på mange forskellige aktiviteter under Agerbæk SF. Økonomisk kommer Agerbæk SF
også ud af 2016 med et positivt resultat.
Ledergruppen i 2016 har bestået af udover undertegnede, Jan Fyhn aktivitetsformand, Viggo
Conradsen økonomiformand, samt Kenneth Fyhn, Carsten Laursen og André Reisner som
supplerende medlemmer. Jeg vil gerne takke ledergruppen for et godt samarbejde i 2016.
Ledergruppen har mødtes en del gange i løbet af året, dog ikke så mange gange som ønsket,
grundet travlhed i vores hverdag hver især. Vi har dog formået at få foreningsrelevante ting
udført bedst muligt. Vi har afholdt formandsmøder, afdelingsmøder, og LG møder som
planlagt.
Fodbold
2016 var et rigtig godt fodbold år for Agerbæk SF. Det gælder både på ungdom samt
seniorerne. For ungdom bød 2016 på en masse sjov fodbold, fra u6 drenge og til u15, hvoraf
det fra u10 og op har været i samarbejde med vores naboklubber. Dette samarbejde er for at
sikre at der kan tilbydes fodbold til flest mulige årgange, også i fremtiden.,
På pigesiden har der også i år været aktivitet. Vores u13 pigeholdet har både i foråret og
efteråret har været ude og spille mange gode kampe.
Herre senior- her rykkede 1. holdet op fra serie 1 til jyllandsserie i foråret. Og sikrede sig med
en 2. plads i Jyllandsserien, at der spilles om oprykning til danmarksserien. 2. holdet rykkede i
efteråret op i fra serie 3 til serie 2 med Martin Møller i spidsen. Det har været et godt
samarbejde med Starup i 2016.
Stor opbakning til træning med godt 40 spillere. Hvilket også har medvirket til at seniortræner
Ole Mejrup blev kåret som årets serietræner i Jylland 2016.
For damesenior blev det også et godt år, med en 3. plads i foråret og en topkamp i efteråret
som i sidste spillerunde desværre blev tabt, men resulterede i en flot 2. plads.
Hele vejen igennem har 2016 været et godt fodbold år, som i sidste ende gav Agerbæk i
samarbejde med Starup titlen som årets fodboldklub 2016 i region 4. Stort tillykke til alle
omkring klubben og holdene – og en stor tak til fodboldafdelingen.
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Banko
Bankospillene i Helle Hallen er også i 2016 forløbet godt. Deltagerantallet er stabilt og næsten
uforandret med et gennemsnit på 210 spillere pr. gang.
Op mod jul prøvede vi fællebanko med forhøjede gevinster, men deltagerantallet
stod ikke mål med de forhøjede gevinster. Overskuddet blev ikke højere end ved
de almindelige bankospil.
Igen i år havde vi Julebanko på Agerbæk Hotel i samarbejde med Borgerforeningen
Tak til Borgerforeningen for samarbejdet og tak til Agerbæk Hotel for lån af lokaler.
En stor tak til Helle Hallen og dens medarbejdere for godt samarbejde.
Til sidst en stor tak til vores trofaste bankoteam.
Gymnastik
Vi starter med afslutningen på sidste sæson. Den årlige gymnastikopvisning i Helle Hallen. Der
var ca. 450 betalende gæster som fik en dejlig gymnastikoplevelse en søndag eftermiddag i
marts.
Selve sæsonen startede pr. tradition i uge 38. Vi har i den forgange sæson haft ca. 190 aktive
gymnaster i Helle Hallen og på Agerbæk skole.
I år prøvede vi at slå vores juniorhold sammen med de store rytmepiger så de blev en blanding
af spring/Rytme. Det bar frugt og vi fik et dejligt hold op at stå med knap 30 gymnaster.
Vi har i år og sidste år arrangeret en Børnedag i samarbejde med JTH Ølgod. Det var godt
arrangeret og de cirka 130 børn i alle aldre der fik en dejlig dag.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle ledere og trænere i vores gymnastikafdeling for en stor
indsats i 2016
Petanque
Petanque har haft en rigtig god sæson, med 38 glade spiller. Vejret var med os alle træningsog turneringsaftener.
Under vores træningsaftener har vi haft stort fremmøde af næsten alle spillere hver aften,
under disse træningsaftener har vi holdt både kaffeaftner og rødvinspetanque som et par
spillere står for, som er til stor tilfredshed af alle spillere, så det skal vi fortsætte med i næste
sæson.
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I år har vi afholdt 2 stævner, vores byfeststævne med 44 deltagere fra nær og fjern. Strålende
solskin, med fin opdækning og bespisning i teltet. Her skal lyde stor ros fra alle deltagere til
byfestudvalget.
Den 20. august havde vi sommerstævne med også 44 deltagere fra nær og fjern, som startede
med morgenmad og senere sildebord. Tak til alle som bidrog til denne hyggelige dag.
Vi har fået flyttet vores vand så der er større mulighed for at vande alle banerne. Tak til de,
der har stået for dette projekt. Vi har også fået lys på banerne, som vi har gjort brug af til både
træning og et par enkelte turneringsaftener, så det var et godt tiltag.
2016 et godt petanque år. Tak til alle omkring vores petanqueafdeling i Agerbæk.
Tennis
2016 ligner meget de seneste år i tennisafdelingen. Medlemstallet er stabilt. Alle medlemmer
er bare blevet et år ældre. Der har desværre ikke været tilgang af nye/yngre spillere, så det
bliver spændende, når de eksisterende årgange går på "tennispension", hvad der så vil ske?
Børneinstruktion er forsøgt. Bent var i gang med nogle spillere, men det gav desværre ikke
flere medlemmer i denne omgang.
Der har været arrangeret et par hyggeaftner, hvor man kan møde andre spillere og spille på
tværs af sin kunnen, afsluttende med lidt socialt samvær.
Bent og Ernst tog en gammel tennisaktivitet op, nemlig klubmesterskaber. Der blev spillet i
single, double for herrer og damer og mixdouble.
Bent Nielsen er blevet ny formand for udvalget. Vi håber, det kan give nye indspark til fremme
af tennis i Agerbæk SF.
Ernsthus har været som vanen tro været udsat for lidt hærværk, et par ødelagte døre, og
vinduer stod for skud i denne omgang.
En stor tak til alle omkring vores tennis i Agerbæk SF
Badminton
Der er ikke så meget at berette fra badmintonafdeling. Ungdomsafdelingen ligger stadigvæk i
dvale.
Motionisterne er - som sædvanlig - stabile, så de sørger for at udfylde tiderne i skolen og
Hallen. Tak for godt samarbejde til Agerbæk Skole og Helle Hallen.
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Tak til Lillian Larsen, som styrer motionsafdelingen med sikker hånd. Tak til
badmintonafdelingen.
Agerbækken
Alice Thuesen har igen i 2016 været sportsforeningens PR medarbejder. Vi har i samarbejde
med borgerforeningen og kirke udsendt fire gode udgaver af bladet Agerbækken. Herfra skal
lyde en stor opfordring til alle om at sende Alice et sportsligt indslag eller andet med relevans
for Agerbæk SF, der kan bidrage til at Agerbækken bliver endnu mere interessant set med
sportslige briller. Stor tak Alice for din indsats og samarbejdet.
Stadionholdet
Med Ernst Julius i spidsen har stadionholdet bestående af Hans Jørgen Mikkelsen Gunner
Madsen, Preben Hjort og Flemming Bruun igen i 2016 ydet en fantastisk indsats på Agerbæk
SF områder inde som ude. Det er simpelthen en fornøjelse at have sådan et team tilknyttet
vores klub. De formår virkelig at få lavet et godt stykke arbejde året igennem. Og hver gang
klubben laver et arrangement, julefrokost, aktivitetsdag eller lignende er det sikkert at også
her møder stadionholdet stærkt på. Respekt!! Tak drenge!!
Aktivitetsudvalget
Team: Gitte, Alex, Søren og Sebastian, med efternavnene Becksgård, Nielsen, Thomsen og
Schilling har i Agerbæk SF regi gennemført en række aktiviteter året igennem. Blandt andet en
super hyggelig julefrokost og en succesfuld nytårsmarch, hvor vi var ”nødsaget” til at tage
Fristedets lokaler i brug for at kunne rumme alle deltagere - fantastisk. Stor tak til
aktivitetsudvalget for jeres store indsats i året 2016.
Byfest
Byfestudvalget stod igen I 2016 med et super flot program til byens borgere. Med et bredt
udvalg af aktiviteter var der noget for en hver smag og alder ved årets byfest. Her var der
plads til gamle klassikere, samt nye spændende tiltag. Agerbækløb, Børne-disco,
petanquestævne, fodboldstævne, sommerfest i teltet, seniordag, cykelaften. Blot for at
nævne nogle af de aktiviteter der blev tilbudt. Byfesten generede et flot overskud på 44t. Flot.
Kæmpe tak til Britta Mathiasen, Allan Lorentzen, Helene Sillesen, Marie Kristensen, Bente
Fyhn og Henrik Schilling.
Owen luft
Rasmus Seebach, Christopher, Gnags, Johnny Madsen, Krebs & Falch, L.I.G.A, Wafande.
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Kunne man høre til årets udgave af den store havefest - Owen luft. Endnu engang havde
udvalget bag Owen luft formået at sammensætte et fantastisk program til festen.
En kæmpe tak til udvalget og til de utrolig mange frivillige der gang på gang er med til at sikre
at denne dag forbliver en kæmpe succes. Også en stor tak til Nordenskov for et godt
samarbejde skal der lyde herfra.
Igen i 2016 har arrangementet bidraget med et flot afkast som tilgodeser Agerbæk SF
økonomisk. Vi som forening er meget privilegeret. At vi modtager penge herfra, gør at vi kan
blive ved med at skabe flotte rammer omkring foreningen.
HIS
Agerbæk SF har i 2016 også deltaget i HIS-samarbejdet, som er et samarbejde på tværs af
sportsforeningerne i det gamle Helle Kommune og Helle Hallen. I HIS samarbejdet kan nævnes
Helle Håndbold, byfest, Julefrokost i Helle Hallen, fed fredag m.m. Vi ønsker fra Agerbæk SF
side at sige vores samarbejdspartnere en stor tak for samarbejdet i 2016.
Økonomi
Agerbæk SF kommer ud af 2016 med et positivt resultat på kr. 129T. Der er generel en sund
drift hele vejen rundt. Nogle aktiviteter giver overskud, mens andre giver et minus men disse
aktiviteter bidrager så positiv på andre parameter. En stor tak skal der lyde til vores
sponsorudvalg Marie Louise Ditlevsen og Simon Skov Kristensen som igen i 2016 har ydet en
flot indsats med at få sponsor kroner i kassen.
Afslutning
Klubbens akilleshæl, at finde de frivillige kræfter. Trænere, ledere og andet frivilligt arbejde
omkring klubben er fortsat utroligt svært at hverve. Når jeg kontakter en mulig hjælper får jeg
altid samme svar, jeg har ikke tid. Og det har jeg stor respekt for, at man ikke har. MEN hvis
flere ville byde ind på diverse opgaver ville tingene jo heller ikke tage så lang tid. Jo flere der
løfter jo sjovere og hurtigere ville opgaverne blive løst. Forening er lig med fællesskab og
glæde. Hvis vi er for få bliver det surt og en træls pligt. Jeg kan godt være en smule nervøs for
fremtiden i vores forening hvis ikke denne udvikling bliver vendt. Ja det er en travlt hverdag vi
alle har. Den vil jo ikke blive mindre travl uden en lokal sportsforening, hvis vi så alle skulle
køre langvejs hver gang at vores børn ønsker at dyrke idræt. Foreningstanken er virkelig sundt
for et samfund som Agerbæk.
En kæmpe tak skal der lyde til alle afdelinger og udvalg for et godt samarbejde. Stor tak til alle
trænere, holdledere og frivillige hjælpere der har hjulpet til i Agerbæk SF i 2016.
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En stor tak til vores samarbejdspartnere, stor tak til vores sponsorer, tak til frivillige hjælpere
ved fed fredag, halfester, præmiespil og Agerbækken.
Jeg vil gerne takke ledergruppen for et godt samarbejde og jeres store indsats for Agerbæk SF.
Jan, Viggo, Kenneth, Carsten og André det har været mig en stor fornøjelse at arbejde
sammen med jer. TAK.

Anders Schmidt, Formand Agerbæk SF
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