
 

 

 

 

 

 

Bilag 4 

Generalforsamlings beretning FODBOLD afdelingen. 

Thore Naujeck 

 

Året der gik 2019: 

I 2018 havde vi mange udfordringer I forhold til trænerposten og sportsligt. Vi er glade for 
at have vendt det til noget positivt idet vi havde fundet en fast træner i Erik Brüssow i 
2019. Erik havde lært holdet at kende i efterårssæsonen i 2018 og spillerne kendte også 
ham, hvilket resulterede i et bedre sammenhold. 

Sportsligt var det to helt forskellige sæsoner. I Foråret startede vi godt, men sluttede knap 
så godt af og i efterårssæsonen startede vi rigtig skidt, men sluttede så godt af, at vi 
næsten rykkede op. 

Alt i alt var det en god sæson, hvor vi nogle gange måtte kæmpe for at få stillet et godt 
serie 4 hold, men især i slutningen måtte Erik også vælgere spillere fra. 

Udfordringer var der i forhold til Kommunen med rengøring og reparation af inventar. 

Tiltag i 2019 

- U 6 hold 

- Musikanlæg 

- Flere sociale arrangementer i klubben 

- Futsal 

- E-sport 

Et af vores mål var også at skab mere fællesskab og mere hygge. Vi vil være stedet, hvor 
man er her fordi man er glad for at være her og netop hygger sig. Det er vigtigt vi 
inddrager spillerne og det ikke ”kun” er bestyrelsen der gør noget frivilligt for klubben. Det 
er en løbende proces og vi vil prøve at være fleksible og åbne for alle. 

Et highlight er altid vores julestævne 2. juledag i Egernsundhallen. I 2019 var vi 28 hold 
fordelt på 4 forskellige rækker. Vi havde skaffet så mange sponsorgaver som aldrig før og 
jeg må her rose bestyrelsen for deres store indsats. Vi prøver altid at tænke nyt og hvis du 
har en god idé, så må du gerne tage kontakt til os. 



 

Vores mål for 2020 er 

- Sportslig succes på banen 

- Skabe mere fællesskab i klubben og være et samlingssted for byens borgere 

- Være mere attraktiv for nye spillere 

- Forstørre klubben fx. u6, oldboys,E-sport eller/og endnu et senior hold. 

 

Vores strategi for at opnå vores mål, skal ikke kun opnås med vores fysiske tiltag. Vi vil 
også inddrage spillere, sponsor og byens borgere til at være en aktiv del i klubben og at de 
føler sig som en del af det. 

Det vigtigste tiltag for os er de to nye trænere Martin Hansen og Henrik Nygaard. Det er to 
personer jeg har store forventninger til og jeg tror på at de passer godt ind i vores strategi 
for og spiller en vigtig rolle for at opnå vores mål i 2020. 

 

Tiltag i 2020 

- Nyt skur 

- Udskiftningsbænk 

- Renovering af vores sponsorskilte 

- Flere borde/bænke for tilskuerne 

- Nye trænere 

 

Jeg vil sige tak til sponsor, bestyrelsen, hjælpere og spillerne for et positivt 2019 og at vi 
kan se frem til en klub i udvikling i 2020. 

Hvis man vil en mange ting koster det og det kan selvfølgelig mærkes i økonomien, men 
det er afgørende for klubben og byen at der sker noget. Derfor vil vi fortsætte vores 
positive udvikling og skab det sted, som alle kan være en del af. 

 


