Formandens beretning
Sæsonen 2020/2021 har på alle måder været begivenhedsrig for Kanalbyens IF og ikke kun på grund af
Covid-19.
På sidste generalforsamlingen ændrede foreningen navn fra Børnefritidsforeningen i Sydhavnen til
Kanalbyens IF. Dette var et led i bestyrelsens planer om udvikling af foreningen, hvilket vi har arbejdet
videre med.
Som en del af udviklingsplanerne var bestyrelsens fokus i sommeren 2020 på at øge udbuddet af
fritidsaktiviteter. Dette lykkedes. Vi kom i august 2020 ud med det mest omfattende program i foreningens
historie. Dette medførte en pæn medlemstilgang.
Selvom sæsonen kom rigtig godt i gang i september 2020, blev vi desværre hurtigt indhentet af Covid-19
situationen. Nedlukningen for idrætsaktiviteter i december 2020 stoppede desværre tilgangen til holdene
herunder de nye hold, der var ved at få godt fat i nye medlemmer. Da vi fik lov at begynde igen, var det kun
muligt udendørs. Selvom stort set alle vores hold var indendørs hold, greb trænerne udfordringen og fik
aktiviteterne bedst muligt i gang udendørs. Vi sætter stor pris på, at trænerne var med på at få det bedste
ud af situationen og indrette sig efter omstændighederne, ligesom børnene tog imod de ændrede tilbud
trods kulde og vejrlig.
Lad det være sidste bemærkning om Covid-19.
I efteråret 2020 indgik vi en samarbejdsaftale med DGI om støtte til udvikling af foreningen. Aftalen
medfører blandt andet et to-årigt økonomisk tilskud til ansættelse af en deltids medarbejder. Denne aftale
samt foreningens mangeårige økonomiske mådehold gjorde det i januar 2021 muligt at ansætte vores
første foreningskonsulent, Signe.
Signe er ansat i en deltidsstilling og har siden overtaget den daglige ledelse til bestyrelsens meget store
tilfredsstillelse. Vi er meget glade for Signe, og de af jer, der har været i kontakt med foreningen i år, har
formentlig allerede stiftet bekendtskab med hende.
Bestyrelsen og Signe arbejder nu sammen videre med foreningens udviklingsplaner. Dette har blandt andet
medført fokus på outdoor aktiviteter, hvor der er oprettet nye hold. Vi har fået tildelt en økonomisk pulje
fra Københavns Kommune til at støtte udviklingen af vores outdooraktiviteter. Det er vi meget glade for, og
vi håber, I tager godt imod de nye tilbud, der forventes etableret.
Signe har også arbejdet en del med at få etableret SUP boards hold og mange andre nye aktiviteter.
Udviklingen går ikke altid så hurtigt, som vi måtte ønske. Til eksempel har der vist sig store udfordringer
med at finde en passende placering til SUP board udstyr, der jo fylder en del, men vi arbejder videre på det
og håber, det lykkes snart. Det er jo oplagt i vores vandede nabolag, at vi får etableret aktiviteter, der kan
udnytte havnebassinerne.
Vi er endvidere så småt i gang med planlægningen af den kommende sæson. Vi håber, at det lykkedes at
komme ud med endnu et ambitiøst og godt program med kendte og nye spændende hold. Programmet
forventes offentliggjort i begyndelsen af august 2021. Følg foreningen på Facebook og se der, når
programmet er klar.
Som noget nyt udbyder foreningen Summer Camp i uge 27 med plads til 30 børn. Dette sker i samarbejde
med DGI, og aktiviteterne foregår på Skolen i Sydhavnen i idrætshallen.

Igennem de seneste sæsoner har vi oplevet en pæn og stigende søgning til vores hold. Vi har også fået
mange gode input til nye hold eksempelvis basket, der viste sig at blive en meget stor succes i den nu
afsluttede sæson. Vi håber, I stadig vil hjælpe os med ideer til nye hold. Ofte er udfordringen dog at finde
gode trænere, før vi kan starte et hold, så kender du en træner, eller har du selv lyst til at prøve at træne et
hold, hører vi meget gerne fra dig.
Foreningen ledes af en frivillig bestyrelse, og vi er altid åbne, hvis nogen har lyst til at være med i
foreningens arbejde. Kontakt os, hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet. Vi hører også gerne fra
nogen, der har lyst til at hjælpe med konkrete projekter eller arbejdsopgaver som loppemarked,
sommerfest, Sct. Hans arrangementer eller andet.
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