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Bestyrelsens beretning 2019 
 
Så blev det igen tid til generalforsamling, efter et år vi i bestyrelsen synes er gået 
hurtigt. 
 
Vi har i stedet for halbooking fået Conventus, og som følge deraf en ny hjemmeside, 
det har på alle måder været udfordrende. Vi har haft god hjælp af SJ-hjælp, og vi 
har arbejdet på højtryk, for at få det til at være klar i sæsonstart. Det var det 
desværre ikke helt, og vi har i skrivende stund stadig udfordringer med Conventus 
og hjemmesiden. Vi arbejder på at 2020 bliver uden udfordringer og kommer til at 
fungere bedre, men alt nyt er udfordrende og vi tænker 2020 bliver rigtig godt. 
 
Vi har fået ny økonomiformand i bestyrelsen, som udover at skulle sætte sig ind i 
foreningen, også har skullet forholde sig til Conventus.  
 
Bestyrelsen har en på udskiftningsbænken, og vi vil gerne takke Mads for hans 
indsats, vi kommer til at savne dig. Ligeledes skal vi finde en ny suppleant, i det 
Herdis stopper, stor tak til Herdis som altid har hjulpet til i Kværndrup IF. 
 
Vi har fået et nyt hold, Hockey som tidligere har været under boldklubben, vi er 
glade for hockeyteamet. Der er ikke så mange, så de deler hallen med et 
gymnastikhold, hvilket fungerer fint. De vil gerne være flere, så hvis nogen drømmer 
om at spille hockey, så er muligheden der. 
 
Det trykte program, er overgået til et indstik i 5772, hvilket Anne Sloth har 
udarbejdet. Programoversigt er kommet op på opslagstavlen i hallen og har haft en 
tydelig oversigt over de enkelte hold og deres trænere. 
I 2020 får vi en kalender på vores hjemmeside, som gerne skulle skabe en bedre 
oversigt over, hvad vi kan tilbyde. 
  
Lige inden jul sluttede vi af med en fælles julefrokost i hallens cafeteria, for alle 
udvalgsmedlemmer og instruktører. Igen fik vi dejlig julemad fra Lailas køkken, der 
blev hygget og spillet pakkespil.   
 
Bevæg dig for sjov har haft 8 sjove lørdage fra 14 – 17.  
Vi sætter op til badminton, bordtennis og finder in-linies frem. Så leger børnene på 
kryds af aldre. Dejligt at der er børn og forældre som kommer og leger og nyder 
Lailas kage. I år har det været meget vekslende med antallet af børn, de forskellige 
gange. Vi har ikke haft så mange deltagende børn i 2019, og påtænker ikke at holde 
en i december, der skal børnene mange andre ting med deres familier. 



 
I den næste sæson 2020/2021 bliver det muligt at tilmelde sit barn til alle gangene 
på vores hjemmeside og betale herfor, så man ikke skal have penge med hver 
gang. 
 
Til sidst vil vi her fra bestyrelsen gerne sige tak til udvalg og instruktører for jeres 
initiativ og samarbejde igennem 2019 
Vi vil samtidigt også gerne sige tak til de eksterne samarbejdspartnere, sponsorer 
og fonde, som vi har haft glæde af i året der er gået. 

Heartlandfestival 
 
Heartland festival havde igen i 2019 området med gratis parkering, guider ved 
shuttlebusser samt ved stationen. 
 
Der var en del udfordringer undervejs bl.a. pga vejret men også da der var nye 
ansigter hele vejen rundt, som lige skulle finde ud af systemet. 
 
Det lykkedes dog, at få alle ender til at nå sammen  - endda så godt at vi endte med 
at låne frivillige til selve festivalpladsen. 
 
Vi har igen i år samme opgaver og der er så småt ved at komme styr på det 
forskellige. 

Bierparty 
 
Er fortsat en succes. I 2019 blev der et overskud på omkring 150.000 kr.  
Et flot resultat af mange frivilliges energi og tid, der skal lyde en stor tak til alle 
frivillige og stor tak til alle der deltager år efter år.  
Der er gennem tid kommet et flot overskud, som straks efter festen bliver uddelt 
mellem alle, som søger om tilskud. Pengene er gået til mange forskellige ting til 
Kværndrups bedste. Lige fra juletræsbelysning og tilskud til idrætsforeningen og 
boldklubben, og nyt tag på spejderhytten, til belægning på stien til skoven og 
hjertestartere og meget mere. 
 

Badminton- beretning for 2019 

Kværndrup badminton har i år oplevet en fremgang i medlemmer på ungdomssiden, 
vi er også så heldige i år at have tre unge træner til holdet, som gør det rigtig godt. 
På senior siden er niveauet af medlemmer på det samme som sidste år, vi har 
tilmeldt to hold, et veteranhold  og et såkaldt ungdomshold, til dem der er under 40 
år. 
 

Til slut vil jeg takke trænerne og Gitte for at holde det hele sammen, så vi kan have 
en badmintonafdeling 



Fitness – beretning 2019 
 
I fitness har det været et spændende år, vi startede med at få 3 nye maskiner i april 
19 samt at få lagt et gulv under området med løse vægte  
Det har givet gode tilbagemeldinger fra brugerne.  
Ligeledes er der fra hallen sat ventilationsanlæg op så temperaturen bedre kan 
styres i lokalet. 
  
Vores nøgle system er skiftet og alle medlemmer er nu registret i conventus dermed 
bliver deres nøgler automatisk opdateret, hvilket giver en bedre oplevelse for 
medlemmerne og et bedre flow generelt. 
Ligeledes er det styr på medlems antal som ligger stabilt omkring 80 aktive 
medlemmer  
 
Til sidst en stor tak til instruktører og frivillige som hjælper med rengøring mm  
 
Paw Jensen  

 

Gymnastik – beretning for 2019 

Vi have en fin afslutning på sidste sæson med en flot opvisning i hallen hvor der var 
stort fremmøde af vores egne hold som alle viste hvad de havde lært i løbet af 
efteråret og vinteren. Vi have været heldige igen at få Ringe junior mix som 
gæstehold, hvor mange af vores egne instruktører er med. Igen en folk opvisning fra 
de ca. 85 gymnaster. Der var ligeledes et flot fremmøde af forældre og 
bedsteforældre. Vi havde lidt udfordringer med instruktører i opstarten af denne 
sæson, men det løste sig og Mathilde har vist et flot ansvar og taget to hold med 
god hjælp og støtte fra sim mor og de andre på holdet. I år har vi fået et nyt hold på 
programmet, i form af et damehold hvor de er 10-12 damer der laver god rytmisk 
gymnastik, de stiller op til opvisning i marts. Sansemotorik har der ikke været andet 
end 2 på i år men de to der har været der er blevet rørt og har hygget sig. Ellers er 
alle hold godt besøgt og vi glæder os til at se hvad de alle har gået og øvet sig på. 
Vi har ikke haft noget på kursus i år da de unge mandskor er travlt optaget. Udvalget 
har hold de nødvendige møder i løbet af sæsonen , men jeg må erkende at jeg har 
fået rigeligt at se til på hjemmefronten samt arbejdet. Dorthe og jeg i samråd 
besluttet at der må nye kræfter til gymnastikudvalget. Vi stopper derfor begge efter 
gymnastikopvisningen, men hjælper selvfølgelig det nye udvalg i gang og laver en 
god overdragelse. Vi siger begge tak for mange gode år i foreningen.  

Mette Vergo Formand for gymnastikudvalget. 

 

 



Tennis – beretning for 2019 
 
2019 har været et godt år, det har ikke været muligt at få et udvalg. 
Banerne klarede vinteren fint, desværre kan vi ikke sige det samme om pumpen til 
sprinkleranlægget, den måtte udskiftes.  
Der har været spillet på banerne, og der er kommet nye medlemmer. 
Det har ikke været muligt at få en træner, som har kunnet træne medlemmerne. 
Vi prøver igen i 2020 at se om vi kan finde en træner. Ligesom vi skal have 
repareret sprinkleranlægget. 
Vi håber at det bliver muligt at få et udvalg, nogen som brænder for tennis. 
 
 

 

Skydning – beretning for 2019 
 
50 m om sommeren skyder vi på vores baneanlæg i Trunderup, der starter vi i maj 
og slutter sidst i august. Der har ikke været tilmeldt noget puljehold. Der har ikke 
været så mange til udendørs skydning, 7-8 stykker pr. gang. 
BK-skytten Viktor blev udtaget til DGI Fyns amtshold på 50 m i Vingsted i 
september, de blev nr. 1 og fik en guldmedalje. René var med på 200 m holdet fra 
DGI Fyn, de blev nr. 4. 
 
Kristian og Rene skyder 200 m, de tager til Skallebølle for at træne. 
15 m om vinteren skyder vi hver tirsdag fra 18.30-21.00 i Kværndruphallen. Der 
starter vi i september og slutter sidst i april. Der er lidt flere, der kommer til træning 
om vinteren. Vi har deltaget i forskellige stævner på Fyn og har haft nogle gode 
resultater. I vinter er der tilmeldt 2 puljehold i turneringen. Vi kender ikke resultatet, 
for der er ikke skudt færdig. 
 
Vi mister lidt medlemmer i øjeblikket. 
Kværndrup, den 6. februar 2020 
 
Jørgen Holm Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krocket – beretning for 2019 
Leif Witt  
 
Året har været en blanding af spil, socialt samvær og arbejde. Vejret har tilladt, at vi 
har kunnet spille 3 timer hver tirsdag eftermiddag og 2½ time torsdag formiddag 
hele året næsten uden aflysninger.  
Ved udgangen af 2019 var vi 16 aktive spillere. I årets løb blev vi 3 spillere færre, 
men for første gang i over 2 år fik vi en ny spiller.  
Krockets mangeårige formand, Egon Murrekilde, døde desværre i juli måned.  
Lørdag den 24. august afholdt vi et stævne på banerne bag ved hallen.  Der deltog 
34 spillere fra fynske krocketklubber. Det var et lavere deltagerantal end de to 
foregående år, men alligevel blev der et lille økonomisk overskud. 
Tilbagemeldingerne lød på et godt arrangement, og det er sådan set det vigtigste.  
Flere af vores spillere har deltaget i stævner, som andre klubber har arrangeret.  
To af vores spillere, Mogens Juliussen og Henning Pedersen, har deltaget i 
Fynsmesterskabet. Mogens deltog i enkeltmandsturneringen, men desværre uden 
at vinde. Mogens og Henning deltog i parturneringen i klasse A2. De vandt alle 
kampene og blev fynsmestre. Dermed kvalificerede de sig til DM, der foregik i 
Ørnhøj syd for Holstebro. De vandt den første kamp, tabte uheldigt den næste 
knebent og tabte den tredje kamp, og dermed var det slut.  
Desuden har vi lavet vores eget klubmesterskab. Her vandt Steen Warming. 
Der er også blevet arbejdet. Græsset gror og banerne skal jo slås. Klubhuset blev 
malet færdig. I foråret holdt vi arbejdsdag med en meget grundig hovedrengøring af 
klubhuset, rensede omgivelserne for ukrudt og beskar buske og hegn. Det er med til 
at give et ejerskab til tingene og glæde ved at udføre noget sammen. Efter veludført 
arbejde spiste vi smørrebrød, før det blev tid til krocketspil. Arbejdsdagen blev fulgt 
op med en helsides omtale i 5772 Kværndrup.  
Traditionen tro holdt vi også julefrokost. Det sociale er en meget vigtig ting i vores 
lille krocketverden. 
Egon og Leif deltog i netværksmødet i Hesselager under Krocket Fyn i januar 2019.  
I 2020 håber vi, at endnu flere spillere vil deltage i fynsmesterskabet. Vi vil også 
forsøge at få flere til at spille krocket, bl.a. gennem et ”åben bane” arrangement i 
KværndrupUgen. 
 
 

Seniorudvalget - Torsdagsmotion – beretning for 2019 
Torsdagsmotion – beretning 2019. 
Bodil, Grete, Solveig og Gerda 
Torsdagsmotion indeholder et alsidigt program med god motion i to timer for 
seniorer.  
Vi starter med en lille sang efter DGI Sangbogen. Derefter er der 
opvarmningsgymnastik med mange gode fritstående øvelser, bl.a. også med 
elastikker. Stolegymnastik er ligeledes et fast indslag, og der findes rigtig mange 
fine øvelser, som er gode i vores alder. Alle deltagerne yder alt, hvad de kan under 
hensyntagen til alder og helbredstilstand. 



Efter gymnastikken deler vi os i hold efter eget ønske og spiller Ringo, softtennis, 
tæppecurling og petanque. Selv om der er andre muligheder for spil, er de nævnte 
de mest anvendte.   
Efter en lille pause spiller vi videre og vælger eventuelt en anden aktivitet. Til slut 
har vi udstrækningsøvelser instrueret af Doris.  
Vi går helt sikkert alle fra hallen med rank ryg og skuldrene tilbage og med en god 
og glad fornemmelse i krop og sind efter de 2 timers torsdagsmotion. 
Vores instruktør Doris har i Søndersøhallerne den 5. oktober 2019 deltaget i et 
inspirerende kursus ”Motion og bevægelse 60+”, instrueret af Birthe Bergman.  
Ved sæsonens afslutning sidst i marts måned og før jul har vi haft sammenkomst i 
hallens cafeteria med smørrebrød, øl, vand og kaffe. 
I et forsøg på at få flere deltagere har vi i september måned haft en omtale i Den 
Lille Avis om vores tilbud om Torsdagsmotion. Det har desværre ikke givet noget 
mærkbart resultat. 
I denne sæson er der kommet 2 nye deltagere. Vi er 20 i alt, og det er en færre end 
sidste år.   
Det har endnu ikke været muligt at tilmelde sig torsdagsmotion og betale kontingent 
for sæsonen 2019/2020 via KIF’s hjemmeside, hvilket undrer deltagerne meget.  
 
 
 


