Bestyrelsens beretning 2018
År 2018 var lidt usædvanlig på den måde at klubbens daværende formand Rene Thomsen valgte at træde
tilbage som formand før sommerferien. Baggrunden var at hans søn havde tabt lysten til at gå til atletik. På
trods af at det ikke har skortet på opfordringer og mange er blevet spurgt direkte, lykkedes det ikke at finde
en ny formand. Klubben har således kørt længe uden en formand – med næstformand Allan Kolbye som
konstitueret formand.
Rent medlemsmæssigt var år 2018 præget af en lille nedgang i medlemstallet – et fald der er spredt ud over
alle grupper. Ved årets udgang var vi lige under 300 medlemmer – hvor året var startet med 320 medlemmer.
Heraf er ca. 150 under 18 år. Bestyrelsen har planer om at lave en hvervningskampagne her i foråret – bl.a.
med åbent hus arrangement.
Bestyrelsen er fortsat overbevist om, at det vigende medlemstal hænger sammen med de manglende
muligheder for at dyrke atletik indendørs i vinterhalvåret.
I 2017 indsendte klubben flere forslag til kommunen på hvordan kommunens planer om at rive den gamle
skøjtehal ned, i stedet kunne give et kæmpe løft til atletikken. Vi har også tilbudt kommunen at vi vil betale
for en undersøgelse af om den formodede skade der skulle være sket på fundamentet p.g.a. de mange år med
isdække, virkelig nu også holdt vand. På sidste generalforsamling skete der jo en mindre forhøjelse af
kontingentet, bl.a. for også at styrke klubbens kapitalgrundlag, hvis projektet skulle blive en realitet senere.
Det der så er sket det sidste års tid er ikke ret meget – kommunen har foreløbig udskudt det planlagte byggeri
af en ny skøjtehal og nedrivning af den gamle. Men vi står klar så snart der sker noget i sagen.
Som det senere vil fremgå at klubbens regnskab faldt årets resultat, med bl.a. baggrund i førnævnte
kontingentforhøjelse, ud med et pænt overskud. En anden væsentlig årsag til det store overskud skal findes i
en lidt mere kedelig baggrund, nemlig at klubbens udgifter til klubbens elitekoncept har været meget
beskedent i 2018 – dels har flere af de eliteaktive været skadet det meste af året, dels er nogle skiftet til andre
klubber.
Vi afholder stadig en del 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 med hele 127 deltagere til afslutningsfesten – ny deltagerrekord i klubben. Der blev også afholdt endnu
en meget succesfuld Atletikskole med hele 53 deltagende børn – en tangering af rekorden fra året før.. Den
traditionsrige træningslejr i påsken blev igen afholdt på Tenerife, endnu engang med Peter Klok som en
meget fin organisator og leder.
Der er i efteråret endelig lykkedes at finde nogle vi kunne lave en aftale om overtrækstøj og andet tøj med.
Det er mærket Craft det handler om – og foreløbig alt andet en selv konkurrencedragten, som der fortsat er et
lager af. Det er Intersport i Amagercentret hvor man nu kan købe tøj med rabat og klublogoer på.
I februar blev den årlige generalforsamling afholdt. Her fortsatte den samlede bestyrelse. Bestyrelsen har
afholdt 5-6 møder over året, og der har været en god og konstruktiv dialog i bestyrelsen.
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Som i de tidligere år er klubbens motionsløb hovedstenen i klubbens økonomi. Over året afviklede klubben
disse løb: Christianshavnermilen (7), Ørestadsløb, Børnemilen og Tårnbyløbet. Desuden afvikledes
Christianshavns Jubilæumsløb i august – desværre uden den helt store opbakning fra lokalområdet, som man
kunne have håbet på.
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 de øvrige løb enten status quo eller
mindre nedgang. Da der er sparet lidt på udgiftssiden, er der samlet set blevet lidt større overskud af
motionsløbene over året.
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 et stille år på senior og elitesiden. På ungdomssiden har der fortsat været stor
stævneaktivitet og hentet mange medaljer rundt omkring.
I Vinterturneringen Øst for ungdom arrangerede klubben et meget fint arrangement i Travbaneparken den
1.december – alt klappede fint og der var stor ros fra gæstende klubber.
Vi havde hold med i DT både for damer og herrer – ikke den helt store succes – så både damer og herrer er at
finde i 1.division øst i 2019.
Masters havde igen et hold med i deres holdturnering. Det var et mixhold, som igen havde slået sig sammen
med AIF. En fin succes, idet holdet meget sikkert kvalificerede sig til finalen i Ballerup. Her blev det til
bronze i Øst konkurrencen.
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 2019.
Bestyrelsen i Amager Atletik
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