
Bestyrelsens beretning 2020 

Året 2020 som denne beretning jo handler om, har stået meget i Coronas tegn, og påvirket på mange 

måder, derfor er denne beretning noget kortere end vanligt. Den Generalforsamling der skulle have 

været afholdt i februar måned afholdes af denne grund også først nu. 

Rent bestyrelsesmæssigt er der sket en del. Elisa havde tabt lysten i foråret og Thomas Brinch blev 

nyvalgt i juni måned. Senere på året gik Heidi, Klaus og Dorthe ud af bestyrelsen af forskellige grunde 

– i oktober blev Kate og Christian valgt ind – så bestyrelsen har bestået af 5 medlemmer de sidste 9 

måneder. Der er både i bestyrelsen og i diverse udvalgt afholdt ganske få møder – klubhuset var også 

helt lukket ned i en lang periode, og der var et forsamlingsforbud derudover. Men alle ting er stort 

klaret via emails. 

Medlemsmæssigt endte året efter nogle op og nedture med at vi faktisk var lidt flere medlemmer – 

startede med 272 og endte med 277 medlemmer. Et stykke over halvdelen af medlemmerne er under 16 

år. Midt på året søgte klubben om et DIF/DGI tilskud, til en hvervekampagne – og vi fik faktisk 49.000 

kr. Men nye nedlukninger og det faktum at det ville være dumt at lave en kampagne sidst på året hvor 

vi ikke har så meget at tilbyde nye medlemmer, gjorde at vi fik udsat opstart til 2021. Kampagnen er 

søsat i starten af august lige efter OL og ved skolestart. Det kan ikke siges om det har givet nye 

medlemmer endnu. 

En ordning med vintertræning i hallen i Hvidovre for nogle ældre grupper blev stort set ikke til noget 

hele 2020 p.g.a nedlukning – vi kan håbe det kommer op at køre i 2021/22. Omkring vores klublokale 

ligger det nu fast at del hele bliver revet ned i december/januar og man starter det nye byggeri af 

ungdomsboliger og institutioner i stedet for. Vi får en midlertidig pavilion bag tribunen. I det nye 

byggeri er der ikke beregnet noget klublokale til os – vi må låne mødelokale, eller plads i den cafe der 

kommer. 

Et sted hvor Corona naturligvis også satte sit præg er økonomien. Men rent faktisk klarede vi året med 

et beskedent underskud på godt 24.000 kr. Mere om dette under regnskabet – men kan kort nævne at 

klubbens helt store indtægtskilde – nemlig vores motionsløb, blev aflyst alle sammen. Tårnby Games 

blev en miniudgave midt i juli med meget få øvelser og deltagere. På positivsiden tæller at vi ansøgte 

diverse hjælpepuljer og faktisk fik næsten 198.000 kr i hjælp. Da aktivitetsniveauet og 

stævnedeltagelse var lavt, stort set ingen eliteaktiviter og trænerudgifter reduceret, så skete der ikke 

nogen katastrofe. 

Vi ønsker fortsat at afholde en del sociale arrangementer for især ungdommen. De ting der blev 

gennemført var Atletikskolen og Bon Bon tur. Bowling, årsfest, hyttetur, træningslejr, julehygge og 

andre ting blev alle aflyst. Ud over alle vores aflyste motionsløb og det reducerede Tårnby Games fik 

vi dog afholdt Atletikmærkestævner, UP stævne, 1 Tracks stævne og Lysstævnet. 

Som nævnt har klubben motionsløb været en hjørnesten i klubbens økonomi. Michael der har været 

ansat primært til at stå for alle disse løb og banearrangementer, havde varslet og gik på efterløn den 

1.december 2020. I et forsøg på at finde en egnet afløser søgte klubben internt efter emner, men det 

lykkedes ikke. Med alle løb aflyst også i 2021 var det måske godt det samme. Hvad der skal ske 

fremadrettet er noget den nye bestyrelse skal tage fat på. 



På det sportslige plan var det et meget stille år på senior og elitesiden. På ungdomssiden var der som 

vanlig noget større aktivitet – men det kan ses i årsstatistikken at det var et lavere aktivitetsniveau. DT, 

LTU og masters holdkampe blev ikke afholdt. Trænerstaben har over hele året været stabil og alle 

grupper har været dækket godt ind. 

Uden stor hjælp fra klubbens aktive og forældre er det ikke muligt at afvikle alle disse løb og stævne, 

hvor det som antydet kun blev en brøkdel af det normale. 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 højt 

aktivitetsniveau i klubben. Dette er endnu mere vigtigt nu når Michael mere eller mindre drosler ned på 

sine frivillige opgaver også. 

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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