Bestyrelsens beretning for 2016
Så er vi igen engang nået til generalforsamlingen, og det bliver den 6. og sidste, hvor jeg aflægger beretning for de fælles aktiviteter.
Og sikke er år at slutte af med:
 150-års jubilæum
 Heartlandfestival for første gang
 Bierparty
 Ombygget hal med udvidede fitnessfaciliteter
 Måske en selvstændig Kværndruphal i en ikke så fjern fremtid
150-års jubilæum:
Jeg synes, vi har markeret vores 150-års jubilæum på bedste vis med flere forskellige arrangementer og et jubilæumsskrift.
 I forbindelse med Kværndrupugen havde vi et velbesøgt åbent-hus-arrangement ude i
skydehuset i Trunderup. Vi havde besøg af et par sortskytter, som viste og fortalte om
de gamle våben, Anders Nielsen fortalte om begyndelsen på Kværndrup Idrætsforening,
med dannelsen af 17. skyttekreds og Jørgen Holm fortalte om skydning i dag. Vi havde
også mulighed for at prøve at skyde med de gamle våben.
 Vi indledte vintersæsonen med et arrangement i ved multibanen og tennisbanerne med
en masse forskellige konkurrencer. Selv om vejrguderne ikke var os helt nådigt stemt,
var det et godt arrangement.
 Kulminationen var d. 11. november, hvor vi holdt åbent hus i hallen med smørrebrød og
underholdning ved stand-upperne Mikkel Rask og Christian Fuhlendorf. Der var omkring et par hundrede deltagere.
Poul Toudal havde forfattet et fint jubilæumshæfte over de sidste 25 år, altså årene efter 125årsjubilæet, hvor der blev lavet et jubilæumsskrift.
Tak til alle, som gav en hånd med til at få alle arrangementerne til at forløbe godt. Ikke mindst
tak til Dorthe, Allan og Reimer, som var med i jubilæumsudvalget.
Tilskud
Som noget nyt har vi i år søgt og fået tilskud fra DGI’s støtteordning ”Foreningsliv for alle”.
Man kan her søge tilskud til kontingent, deltagelse i stævner og nødvendigt udstyr. Vi har søgt
og fået tilskud til kontingent i 5 tilfælde. En ordning, jeg synes, det er vigtigt at huske, vi har
mulighed for at bruge. Den henvender sig både til børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge og asylansøgere. Puljen finansieres af Grundfosfonden/Poul Due Jensens fond.
Heartlandfestival:
Heartlandfestivalen er som bekendt et nyt tiltag på Egeskov. Festivalen fandt sted 10. – 11.
juni i dejligt vejr. Ikke for varmt og ikke for koldt, og heldigvis ikke regn, så var det blevet slemt
for os, som havde vagter.
Vi hjalp til i kunstner-restauranten, hvilket var en god opgave. Det var også sjovt at gå rundt på
pladsen udenfor arbejdstiden og deltage i nogle af aktiviteterne: Gode koncerter – de såkaldte ”talks” nåde jeg ikke at opleve. Men der var en helt igennem god og behagelig stemning.
Vi deltager igen i år – denne gang med omkring 30 hjælpere, fordi festivalen nu strækker sig
over 3 dage, fredag – søndag i pinsen, d. 2. – 4. juni.

www.kvaerndrupif.dk

Bierparty
Er fortsat en succes. Igen i år forventer vi, at overskuddet bliver i niveau med overskuddet for
2015. Det er jo en fornøjelse at være med til.
Bevæg dig for sjov
Det er jo en snart aldrende aktivitet, som arrangeres af os og Boldklubben i fællesskab. ”Bevæg dig for sjov” begyndte helt tilbage i efteråret 2008 som en følge af ønske om større aktivitet i hallen – det var et fokuspunkt også for 8 år siden.
I begyndelsen havde vi altid en eller anden instruktør til at introducere en aktivitet den første
time eller halvanden: Ropeskipping, karate, akrobatik/stunt, Ringo, badminton, minitennis,
tæppecurling osv. De senere år har der bare været åbent med mulighed for aktiviteter. De fleste gange er der også åbent på skydebanen.
Prisen har vi altid holdt på et lavt niveau: De første år 20 kr./barn, i år 25 kr./barn. Prisen har
inkluderet kaffe/te til de voksne og de senere år også gratis kage. Jeg tror, der skal ændres lidt
på det, for det giver for meget underskud.
Der trænger i hvert fald til nye kræfter i gruppen bag – det er ikke hårdt eller meget arbejde,
men det skal huskes.
Halbyggeri
Tilbygningen til hallen blev langt om længe færdig, og det nye motions-center kunne tages i
brug først på året 2016. Det har heldigvis givet en pæn fremgang i indtægterne (+ 25 % sådan
cirka).
Det, vil jeg håbe, bliver ved, for vores mange ønsker til indretning af lokalet har også kostet,
idet hallens bestyrelse har bedt os betale for de uforudsete udgifter, som fulgte – ca. 40.000 kr.
Det er dog et dejligt lokale, vi har fået ud af anstrengelserne.
Depotet med plads til alle gymnastikredskaberne er ligeledes et stort plus. Også i forbindelse
med Bierparty er det meget lettere at få maden ind i hallen, nu hvor de kan køre lige til det nye
depot.
Hen over sommeren blev det nye mødelokale og cafeteriet renoveret af en aktiv flok med
Vagn Jørgensen i spidsen. Tak for det store læs, du har trukket, Vagn.
Jeg synes, det er et dejligt resultat. Vi har et super mødelokale, og vi har nu et lyst cafeteria,
men næsten vigtigere: Et cafeteria, hvor man klan få ørelyd, så der kan holdes møder derinde.
Opsplitning af hallerne
En meget stor opgave er i gang med ønsket om at splitte Ryslingehallerne op i tre selvstændige enheder.
Der er i Kværndrupområdet (som i de to andre områder) nedsat en arbejdsgruppe, der skal se
på mulighederne i dette.
Ønsket er opstået pga. kommunens konstante nedskæringer af tilskuddene i håbet om, at en
selvstændig hal i hvert byområde vil øge det lokale engagement. Der er tale om en dejlig bred
arbejdsgruppe, så det kommer der forhåbentlig noget godt ud af. Vi har i hvert fald haft nogle
positive og konstruktive møder.
Sideløbende arbejdes der på at skabe muligheder for andre aktiviteter end de sportslige i hallen. Jeg håber, det krones med succes.
Afslutning
Jeg vil sluttelig gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og tak til alle jer
andre for jeres engagement i hvert jeres felt. Det er takket være en masse små tandhjul, at vi
kommer til at spille sammen som en helhed, der har rigtig mange gode tilbud.
Også tak til eksterne samarbejdspartnere, bl.a. vores sponsorer.
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Desuden vil jeg gerne endnu engang takke dem, som tog et nap i forbindelse med vores jubilæumsarrangementer, og til jer, som deltog i dem og dermed var med til at gøre det til nogle
gode dage.

Badminton beretning 2015/2016
v. Ulrik Krog
Sæsonen er startet som den plejer, hvor vi qva vores gode samarbejde med skolen har
afholdt to dag med badminton for 0. – 3. klasse. Nogle rigtig gode arrangementer, hvor
DGI stiller med en instruktør.
I denne sæson har tilmeldingen til vores nybegynderhold været på omkring 14 spillere og
på vores onsdagshold for de øvede spillere er vi 6, hvilket desværre er en tilbagegang fra
de senere år.
Vi har i denne sæson ikke været afsted på vores årlige klubtur, da dette er blevet betydeligt dyrere end tidligere, så det havde krævet en forholdsvis stor egenbetaling.
Vi har forsøgt os med et stævne i efteråret, som vi desværre måtte aflyse grundet for lidt
tilmeldte. Vi har et stævne igen her i foråret, som vi håber at kunne gennemføre med et
fornuftigt antal deltagerer.
På senior siden er vi det samme antal spillere som sidste sæson, men vi har i år fået tilmeldt 2 hold et Herre B hold og et 40+ hold. Vi er desværre løbet ind i en del skader som
har gjort at vi desværre har været nødsaget til at melde afbud til enkelte kampe. Men trods
skader har vi stadig et godt sammenhold på holdet og der bliver gået til markronerne hver
onsdag.
På ungdomssiden har vi desværre ingen hold i år da vi ikke er nok spillere til at samle et
hold, der er dog enkelte spillere der tager til stævner.
Vi har tilmeldt 2 nybegynderhold, som har fået sponsoreret trøjer fra Runø og Theil, hvilket
vi gerne vil takke for. Første holdstævne kunne vi desværre ikke stille hold til, men vi håber
at have bedre held når de skal afsted næste gang.
Vi forventer igen i år at slutte sæsonen af med Natbadminton el. lignende for børne- og
ungdomsspileren, og en hyggeturnering for senior og motionister.
Til slut vil jeg takke Gitte Jansen, vores trænere og bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretning Bordtennis 2016/17.
Af Anders Thorup og Brian Kirkegaard
Bordtennis har haft deltager-fremgang i år. Holdet består af ca. 12 deltagere i alderen 1070 år. Det er et meget blandet hold og spænder vidt i både alder og spiller niveau, men der
arbejdes for at træningen giver udfordringer for alle. Samtidig er de erfarne spillere gode til
at hjælpe de nye. Det er skønt og underholdende med en sport der kan rumme så bredt.
Det har desværre ikke været muligt at deltage i hold turneringen, men et par af de nye spillere har deltaget i point stævner ved Fyns Bordtennis Union, og 3 spillere deltog i Fyns
Mesterskaberne i januar 2017. Det blev dog ikke til medaljer denne gang.
Visionen kunne måske være, at vi gerne vil have bordtennis flyttet i Hallen, så vi bliver mere integreret i KIF og får mere plads. Og hallen kan jo deles op.
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Fitness
Paw Jensen
Tak til instruktører, udvalg og rengøringsteam, som alle tager ansvar og gør en stor indsats for at få det hele til at fungere.
Så er det nu ca. 1 år vi har været i nye lokaler, og det har betydet, at der er væsentlig
fremgang i medlemmer og brug af lokalerne. Der er en stigning på ca. 20 % i forhold til
2015
Vi har en velfungerende stab af instruktører og rengøringsteam. Vi har sagt velkommen til
Nicolai som instruktør igen, og må med beklagelse konstatere, at Liv helt har valgt at stoppe i fitness både som instruktør og i udvalget. Der har været flere opslag og forespørgsler,
men på trods af dette er det ikke lykkedes at finde en ny kvindelig instruktør. Derudover er
der fastlagt møder for instruktører/udvalg for resten af året, hvor der løbende tages stilling
til behov for vedligehold rengøring samt andre relevante emner. Der er ligeledes igangsat
arbejde med logbog til samtlige maskiner, så der fremadrettet kommer overblik over vedligeholdelsesstatus.
Der er købt ny crosstrainer, hvilket har været meget efterspurgt og virkelig er en maskine,
der bliver brugt meget. Derudover har der været flere mindre indkøb og forbedringer i forbindelse med etablering og indretning af lokalet. Der er stadig flere ønsker til fornyelser og
aktuelt undersøges der mulighed for nyt underlag ved området foran spejlet.
Udfordringer:
Der er fortsat udfordringer med ventilationen især i spinninglokalet, hvor der bliver meget
varmt, der arbejdes på løsning af dette.
Spinning har i år oplever udfordringer med svigtende deltagerantal, det er derfor besluttet
at lukke holdet resten af forårssæsonen. Vi starter nye hold op igen efter sommerferien.

Gymnastik
Gymnastikudvalget.
Ena, Mette, Herdis og Dorthe
Sæsonen 2016/2017 kom godt i gang med opstart af alle børneholdene ultimo august, og
voksenholdene som de plejer efter Egeskov Marked.
Der er omkring 100 børn og 50 voksne i alt på de forskellige hold.
Forældre-barn: 34 deltagere incl. forældre
Mave-balle-lår kører som tidligere år med ca. 10 deltagere.
Pigetons og Drengefræs er blevet slået sammen, og det har fungeret fint, Der er ca 25
tilmeldte på holdet. Der har været problemer med drilleri på holdet, men instruktørerne har
taget en alvorlig snak med alle og er meget opmærksomme på det.
Krudtuglerne er i år delt i mini og maxi med ca. 15-20 børn på hvert hold. Det har givet
mere ro. Der er også givet tydelige regler for forældres adgang til hallen for at holde børnenes koncentration.
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Dance jump fungerer rigtig godt med ca. 15 deltagere, og har man meldt til sig til DanceJump kunne man gå på pigetons til halv pris, men det er der ikke nogen der har benyttes
sig af.
Pilates med Effekt: ca. 15. deltagere
Motion og smil: Herdis måtte desværre melde fra på grund arbejde, og da der meldte sig
en ny instruktør forsøgte vi at køre holdet videre, men det lykkedes desværre ikke.
Herretons blev lukket ned før jul pga. af manglende deltagelse.
Pilates (tirsdag formiddag): I første halvdel af sæsonen har der været ca. 22 deltagere
hver gang, lidt færre efter jul. Det passer deltagerne rigtig godt, at man har delt tilmelding
og betaling af 2 omgange. 12 gange før jul og 12 gange efter jul.
Alle nyder Merriths undervisning
Med Liv som instruktør blev der i september startet et hold op med Børneyoga, som skulle
køre i 2 omgange af 5 lektioner, men der desværre var kun 3 tilmeldte, så anden omgang
blev aflyst.
Instruktørerne blev tilbudt at komme på Kursusevent i Herning 8. og 9. oktober, men der
var ingen tilmeldinger.
Ditte Ommel Bak og Josefine Birkeland har været på Hjælpeinstruktørkursus 1 og Anna
Klara på hjælpeinstruktørkursus 2 på Bernstoftsminde efterskole fra den 28.- 30. oktober
Vi haft en lille udfordring vedr. tilmelding til kurser og efterfølgende udeblivelse. For at
undgå udeblivelse fra tilmeldte kurser og dermed unødig udgift til foreningen, har vi besluttet, at der fremover skal følge en skrivelse og samtykke fra forældre til unge under 18,
så begge ved at kurset er ønsket og tilmeldt. Ena har lavet udkast til dette.
Dance-Jump, Pige-og drengemix fik æbleskiver og saft, forældre-barn fik lidt skåret frugt,
og krudtugler fik en lille slikpose til juleafslutning, som Laila sørgede for.
Aftengymnastikken er aftalt til lørdag den 11. marts - ugen efter opvisningen. Gymnasterne har som sidste år fået lov til at invitere en kammerat med.
Gymnastikopvisningen afholdes lørdag den 4. marts, og gæsteholdet er i år Junior Mix fra
Ringe
Tak til alle for støtte og opbakning ved bla gymnastikopvisningen, og arrangementet der
blev afholdt ved tennisbanerne i forbindelse med foreningens 150 års jubilæum
Tanker for næste sæson:
Der har været efterspørgsel på Åbne Hold, så det tænker vi at skulle tilbyde igen, og mener godt vi både kan tilbyde åbne hold og klippekort for voksenholdene.
Vil gerne have priserne for børnegymnastikken ændret så de inkluderer opvisningsdragter,
det er besværligt, når instruktørerne skal sørge for at få penge samlet ind fra forældrene.

Tusind tak til gymnastikudvalget for godt samarbejde.
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Seniorudvalget.
Grete og Gerda
Torsdagsmotion:
Desværre er Inger blevet syg og kan ikke fortsætte som formand og vi sender en stor tak
til Inger for hendes store arbejde igennem mange år.
Vi har de samme aktiviteter som de foregående år. En halv times god opvarmning ved
Doris.
Derefter spilles Ringo, softtennis, tæppecurling, badminton og petang. Desværre har der
ikke været så stor efterspørgsel efter spillet bowls. Vi efterlyser løbende nye tiltag. Af
deltagere er der ca. 18 hver gang og vi har plads til mange flere.
Vi har et stort ønske til de andre brugere, der benytter depot-rummet. Det er noget
vanskeligt for os ”ældre” folk med diverse skavanker at løfte de tunge tæpper. Førhen lå
de på en stålhylde i passende højde på væggen i det tidligere redskabsrum. Så hvis I vil
tænke på os?
Tak til alle for godt humør og hjælpsomhed. Vi ses til næste sæson.

Volley 2016/2017
Grete
Spillerne er glade for at spille i hallen og vi får mere motion, idet der kan spilles flere ”høje”
bolde og hvis en bold forvilder sig udenfor banen, giver det også motion.
Vi er stadig 11 spillere. Et par stykker mere ville være dejligt.
Tak for sæsonen og vel mødt til næste sæson.

Beretning fra skydeudvalget 2016
Kværndrup, den 11. februar 2017
Jørgen Holm Jensen,
Søndag den 8. maj i forbindelse med 150 års jubilæet var der åbent hus på Trunderupbanen. Anders Nielsen fortalte om skydning i gamle dage. Jeg fortalte, hvordan skydning
foregår i dag. Der blev skudt med nogle gamle sortkrudtgeværer og med nogle moderne
geværer, som der skydes med i dag. Der var ca. 40 gæster, og det var en rigtig god dag.
50 m skydning om sommeren foregår på vores baneanlæg i Trunderup. Der starter vi først
i maj og slutter sidst i august. Der er ikke så meget aktivitet om sommeren, så der har ikke
været tilmeldt noget puljehold.
15 m skydning om vinteren foregår i Kværndruphallen hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00.
Der starter vi først i september og slutter sidst i april. Der har været tilmeldt to hold til puljeskydning, de bliver nok placeret i den bedste tredjedel af den nye Fynsturnering. Vi har
været til mange skydestævner med gode resultater.
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I øjeblikket har vi nogle rigtig gode konkurrenceskytter. Der er nogle der skal med til DM i
Vingsted.

Kroket
Egon Murrekilde
Selvom det kan være svært at få nye medlemmer har vi fået to nye i år og det er jo dejligt
for en er gået bort og en er syg, men vi er stadig ca. tyve spillere.
Vi har deltaget i Stævner og turneringer afholdt af DGI.
To par blev fynsmestre i parturnering i række c1 og b1 og deltog i danmarks mesterskaberne i Møldrup men der blev ingen mesterskab der.
Der planes stadig med DGIs mini stævne til september her i Kværndrup selvom det blev
aflyst i 2016

Tennis
Hans Hansen
En god lang sommer med gode baner og med masser af spil på banerne både formiddag
og aften men står meget ledige lørdag og søndag.
Banerne blev i år først renoveret sidst i april, men har været gode at spille på hele året.
Ærgerligt, at der ikke er flere, der spiller med de gode baner, vi har.
Medlemstallet er det samme som sidste år. Vi har stadig svært ved at få børn og unge til at
spille.
Som noget nyt har vi tilbudt softtennis i hallen om vinteren: Sidste år var der 7 og i denne
sæson er der tilmeld 10.
En stor tak til de medlemmer, der yder en stor indsats, når banerne renoveres om foråret.
Det er med til at holde vores udgifter nede. Også en stor tak til vores mange sponsorer
med deres støtte, som gør, at vi kan klare os økonomisk.
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