Bestyrelsens beretning 2019
Rent bestyrelsesmæssigt har 2019 været et rimelig stille år, med stabil bemanding og fast stort fremmøde til den
række af møder, der har været afholdt. Heidi Rasmussen og Klaus Bäckström Nielsen indtrådte i bestyrelsen,
samtidig med at formandposten igen blev besat. Der har ikke været de store sager at tage sig af, ud over de mere
rutinemæssige ting. Med en større udskiftning i bestyrelsen har vi brugt tid på at tænke over indsatsområder til
gavn for klubben, også input i forbindelse med deltagelse i DAFs årsmøde i slutningen af 2019 har bidraget
hertil.
Rent medlemsmæssigt var år 2019 også præget af en lille nedgang i medlemstallet, en tendens der har været over
de sidste år. Et fald der er spredt ud over alle grupper - ved årets udgang var vi lige under 280 medlemmer, mens
året var startet med lige under 300 medlemmer. Over halvdelen af medlemmerne er under 18 år.
Der blev lavet en hvervekampagne i foråret over 2 dage hvor der var ”åbent hus” – med fint fremmøde begge
dage og hvor de medfølgende forældre blev tilbudt kaffe, og der blev reklameret godt for klubben. Det gav også
en del nye medlemmer, men det blev spist op af frafald senere over året. Der er planer om at lave lignende tiltag
i foråret – dog med bredere reklame i diverse medier.
Bestyrelsen er fortsat overbevist om, at det vigende medlemstal også hænger sammen med de manglende
muligheder for at dyrke atletik indendørs i vinterhalvåret. De ansøgninger klubben har lagt på evt overtagelse af
den gamle skøjtehal, når/hvis der skulle bygges en ny skøjtehal, er foreløbig lagt på køl, idet kommunen har
udskudt deres planer i flere år.
For at imødekomme ønsket om indendørstræning i vinterhalvåret har vi tilbudt træning i Hvidovre om lørdagen
for de 12+ årige, og der har været et fint fremmøde til træningen på trods af et ikke helt hensigtmæssigt tidspunkt
midt på eftermiddagen. Umiddelbart ser det ud til, at der er basis for at tiltaget fortsætter i den kommende
vintersæson, måske med endnu en træner til at stå for træningen.
Også i forbindelse med ekstra-træningen i Hvidovre mandag og onsdag aften har vi forsøgt at fange en bredere
gruppe af atleter, så der både er blevet trænet i længde/trespring, højde, stang og kast - igen med et fint
fremmøde henover vinteren.
Som nævnt vil en ny hvervekampagne reklamere bredere i diverse medier. I forhold til medier har et
indsatsområde været de sociale medier, hvor hjemmesiden bl.a. er blevet opdateret med billeder og profiler for
alle trænere og oversigten over klubrekorder er blevet opdateret, mens vi på Instagram/Facebook forsøger at
formidle gode historier om såvel stort som småt, der finder sted i klubbens dagligdag, herunder stævneakvitet,
træning og sociale aktiviteter.
Som det senere vil fremgå at klubbens regnskab endte dette år også ud med et meget pænt overskud. En
væsentlig årsag til det store overskud skal findes i en lidt mere kedelig baggrund, nemlig at klubbens udgifter til
klubbens elitekoncept også har været meget beskedent i 2019 – dels har flere af de eliteaktive været skadet det
meste af året, dels har gruppen været meget lille. Den er dog nu udvidet med flere medlemmer. Når indtægter til
klubben ikke falder, primært takket være stabil indtægt fra klubbens stævner og motionsløb, og når antal aktive
og antal aktiviteter falder, så skal der blive overskud.
Vi afholder stadig en del sociale arrangementer for især ungdommen. Igen i år har der været de vanlige tiltag
som hyttetur, tur til Bon Bonland, bowlingture, hyggesamling og fællesspisning i alle grupperne, klubfest,
hjælperfest, juleafslutning mm. Der har som vanligt været god deltagelse ved alle arrangementer – ikke mindst
ved årsfesten. Der blev også afholdt endnu en meget succesfuld Atletikskole med 51 deltagende børn – stadig en

af landets største skoler. Den traditionsrige træningslejr i påsken blev igen afholdt på Tenerife, endnu engang
med Peter Klok som en meget fin organisator og leder.
Som et forsøg på at fastholde vores eksisterende medlemmer, har bestyrelsen opfordret til flere sociale
arrangementer for de forskellige hold, hvor bestyrelsen har dækket udgifterne med den tanke, at medlemmer, der
trives socialt, også ønsker at forsætte deres træning.
Aftalen med Intersport i Amagercentret har kørt fint over hele året – her kan man købe overtrækstøj,
overtræksbluser og meget andet tøj med rabat og klublogoer på. Det er en fornøjelse at gå til stævner og træning
og se, at klubbens aktive nu i vidt omfang går rundt i ens overtrækningstøj. Selve klubdragtblusen skal stadig
købes i klubben.
Som i mange år er klubbens motionsløb hovedstenen i klubbens økonomi. Over året afviklede klubben disse løb:
Christianshavnermilen (7), Ørestadsløb, Børnemilen og Tårnbyløbet. Der var fin fremgang ved
Christianshavnermilen, status quo ved Tårnbyløbet og Børnemilen, men stor tilbagegang ved Ørestadsløbet.
Bestyrelsen har besluttet at droppe Ørestadsløbet i 2020 – dels er der ikke økonomi i løbet, og det er
mandskabsmæssigt tungt at afvikle med omkring 55 hjælpere, når kun 249 løber i mål, hvoraf under 100 løb ½
maraton. Der er dog sonderinger ude om at starte op igen i 2021 med et nyt koncept sammen med en lokal
sponsor.
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. Rigtig 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.
På stadion er der afholdt disse stævner: 4 atletikmærkestævner, UP stævne, 2 Baneturneringsstævner (nu
Tracks), Lysstævne og sidst men ikke mindst Tårnby Games som beholdt sin status som Danmarks største
atletikstævne. Ved årets Copenhagen maraton stillede en del op som hjælpere og genererede penge til
klubkassen.
På den sportslige plan var det et meget stille år på senior og elitesiden. På ungdomssiden var der som vanlig stor
stævneaktivitet og der blev hentet mange medaljer ved de mange stævner.
Vi havde hold med i DT både for damer og herrer – uden den helt store succes – så både damer og herrer er at
finde i 1.division øst i 2020, hvor der igen tilmeldes hold. 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 røg vi desværre ind i nogle dumme skader, så udbyttet blev ikke som
fortjent.
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 Tårnby kommune samt KTA/AAC støtterne
som har bidraget til klubbens bedste.
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