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Bestyrelsens beretning 2017 

Rent medlemsmæssigt var år 2017 lidt af en rutchebane – startede året med ca 325 medlemmer – dette 

voksede støt og roligt hen over forår og sommer – hvor vi var oppe på ca 365 medlemmer, for sidst på året at 

dykke til ca 320 medlemmer. Et lys er, at ca 165 er medlemmer under 18 år. 

Dette er et scenarie som gentager sig år efter år – måske lidt mere udtalt dette år. Bestyrelsen er overbevist 

om, at det store frafald hænger sammen med de manglende muligheder for at dyrke atletik indendørs.  

På baggrund af ovenstående har bestyrelsen derfor i løbet af 2017 arbejdet med at undersøge mulighederne 

for, at klubben kan få indendørs faciliteter. Særligt har vi indledt en dialog med kommunen om muligheden 

for at genbruge den gamle skøjtehal som indendørs atletikhal. Som det måske er nogen bekendt, så er det 

besluttet, at der skal bygges en ny skøjtehal, der skal erstatte den eksisterende, men den nye skøjtehal skal 

ikke ligge samme sted som den nuværende.  

Kommunen – i form af borgmester Allan K. Andersen – har i skriftlig korrespondance oplyst til bestyrelsen, 

at det umiddelbart er blevet besluttet at rive den gamle skøjtehal ned, bl.a. fordi der kan være permafrost i 

jorden og fordi den rent energimæssigt ikke lever op til nutidige krav og der derfor er et for stort energitab 

ved fortsat at anvende hallen. Vi har omvendt argumenteret for, at vi mener kommunalbestyrelsen bør 

genbesøge denne beslutning, særligt fordi det er vores opfattelse, at problemet med permafrost kan løses og 

fordi vi ikke mener, at vi har brug for særlig meget varme, hvilket gør energispildet minimalt. Dertil kommer 

selvfølgelig, at vi har argumenteret for alt det gode som vi mener, at en indendørs hal vil kunne bidrage med 

for vores klub, men også for kommunen.  

I forlængelse af ovenstående har vi tilbudt, at vi gerne vil betale for en egentlig undersøgelse af 

mulighederne for at genbruge hallen til indendørs atletik brug. Og endelig har vi anmodet om at møde op og 

forklare vores sag.  

En grundig undersøgelse af mulighederne vil indebære vurderinger fra ingeniører, entreprenører osv. Det vil 

derfor afføde en række omkostninger for klubben. Klubben har en vis egenkapital, men det er bestyrelsens 

vurdering, at hvis vi skal have nogen chance for at overtale kommunen til at genanvende hallen, så kræver 

det, at vi aktiverer denne egenkapital og også får rejst yderligere kapital.  

Samlet set er det baggrunden for, at vi på generalforsamlingen foreslå en mindre forhøjelse af kontingentet. 

Det bemærkes i den forbindelse, at forhøjelsen skal ses i lyset af, at det er bestyrelsens vurdering, at det 

nuværende kontingent er relativt lavt sammenlignet med andre atletikklubber også i sammenligning med 

andre sportsgrene i kommunen.  Det er bestyrelsen håb, at der vil være opbakning til bestyrelsens fortsatte 

bestræbelser for at få overtalt kommunen, og derfor også vil støtte op om en konsolidering af vores økonomi 

via kontingentforhøjelsen.  Vi er overbeviste om, at en indendørs hal vil kunne udbygge vores klub og få en 

enorm positiv indflydelse på vores klub i fremtiden. 

Vi prøver til stadighed at lave sociale arrangementer for især ungdommen. Igen i år har der været de vanlige 

tiltag som Bon Bonland tur, bowlingture, miniernes pandekagedag, hyggesamlinger i nogle af grupperne, 

klubfest, hjælperfest, juleafslutning mm. Der har glædeligvis været god deltagelse ved alle arrangementer – 

bl.a. var der mere end 120 deltagere ved afslutnings-og præmiefesten, der igen var flyttet frem til november 

måned. Der blev også afholdt endnu en meget succesfuld Atletikskole med hele 53 deltagende børn – vist 

nok rekord. Den traditionsrige træningslejr i påsken blev igen afholdt på Tenerife, med Peter Klok som en 

meget fin organisator og leder. 
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I februar blev den årlige generalforsamling afholdt. Her gik Henning Ring af som formand, og der måtte en 

ekstraordinær generalforsamling til for at finde en ny formand – som så blev undertegnede. Den øvrige 

bestyrelse fortsatte og Elisa Thyrsted kom ind som nyt medlem. Bestyrelsen har afholdt 6-7 møder, og der en 

god og konstruktiv dialog i bestyrelsen.  

Som i de tidligere år er klubbens motionsløb hovedstenen i klubbens økonomi. Over året afviklede klubben 

disse løb: Christianshavnermilen (7), Ørestadsløb, Børnemilen og Tårnbyløbet.  

Uden stor hjælp fra klubbens aktive og forældre er det ikke muligt at afvikle alle disse løb – så stor tak til 

alle der har hjulpet til over året. Mange er rekrutteret via klubbens ”hjælp din klub” ordning – en ordning 

som betyder, at alle aktive skal byde ind med hjælp ved mindst 3 arrangementer over året. Fra bestyrelsens 

side skal der lyde en fortsat opfordring til fortsat at hjælpe til, da hjælpen er helt afgørende, hvis vi fortsat 

skal holde et så højt aktivitetsniveau i klubben.  

Rent deltagermæssig var der en lille fremgang ved Ørestadsløbet og Tårnbyløbet, og lille nedgang ved Chr-

milen og Børnemilen. Da startgebyret blev sat lidt op var der over året en fin fremgang på over 40.000 kr. 

På stadion er der afholdt disse stævner: Atletikmærkestævner(4) UP stævne, 2 Baneturneringsstævner, 

Lysstævne og sidst men ikke mindst Tårnby Games som beholdt sin status som Danmarks største atletik 

stævne. Ved årets Copenhagen maraton stillede en del op som hjælpere og genererede penge til klubkassen. 

På den sportslige plan var det nok et lidt mat år uden de helt store toppe. Lisa Brix markerede sig meget fint i 

diskoskast. Desværre skiftede Lisa til Sparta 1.oktober. Klubbens øvrige ”esser” var desværre væk med 

skader meget af året. Trods dette er det over året blevet til en masse medaljer ved DM, DMU, ØstDM og de 

øvrige store stævner. 

Vinterturneringen Øst deltog vi i med et hold på 20-25 deltagere og en 6. eller 7.plads til følge. Vi havde 

hold med i DT både for damer og herrer – ikke den store succes – damerne rykkede ned i 1.division – en 

række hvor herrerne var meget tæt på at kvalificere sig til en oprykningsmatch, men da dette kiksede blev det 

desværre kun til en enkelt match til dem. 

Klubben har haft 4 atleter tilknyttet ATK – et tiltag, hvor de unge atleter med et vist niveau kan træne 

sammen med atleter fra andre klubber – dette er foregået i Helsingør og Ballerup. 

Masters havde igen et hold med i deres holdturnering. Det var et mixhold, som igen havde slået sig sammen 

med AIF. Igen en stor succes, idet holdet vandt de indledende runder i øst. Desværre lå finalen i Ålborg – og 

da der oven i afstanden var afbud med en stribe skader måtte holdet desværre trækkes. Ved de individuelle 

mesterskaber blev der hentet en stribe medaljer af klubbens masters. 

Til slut skal der rettes en stor tak alle de frivillige, herunder trænere, ledere, forældre og aktive som alle er 

med til holde hjulene i gang, til stor glæde for mange. Også en stor tak til vore sponsorer, Tårnby kommune 

samt KTA/AAC støtterne som alle har bidraget til, at det økonomisk kan hænge sammen. 

Med ønsket om en endnu bedre sæson 2018. 

På bestyrelsens vegne 

Rene Thomsen 
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