Bestyrelsens beretning 2017
Så blev det igen tid til generalforsamling, efter et år som vi i bestyrelsen synes er gået rigtig hurtigt.
Vi havde i sommer en fællesudflugt til Ditlevgård for bestyrelsen og udvalgene med ægtefæller. Det var en
stor oplevelse at være tæt på bisonerne, samt at smage bisonkødet efterfølgende. Lige inden jul sluttede vi
af med en fælles julefrokost i hallens cafeteria for alle udvalgsmedlemmer og instruktører. Der blev hygget
og spillet pakkespil.
Hallernes opsplitning
I forbindelse med Ryslingehallernes opsplitning, er der gjort et stort arbejde fra arbejdsgruppen, som var
med til at bane vejen for bestyrelsen for hallen. Et arbejde som den nye halbestyrelse nu er i gang med at
arbejde videre med, og som vi i Idrætsforeningens bestyrelse gerne vil opfordre til at støtte op om.
Bevæg dig for sjov
Der er kommet nye folk bag bevæg dig for sjov, men vi mangler stadig flere, hvis vi skal fortsætte med
Bevæg dig for sjov.
Vi sætter op til badminton, bordtennis og finder inlinere frem, og børnene leger på kryds af aldre. Det er
dejligt at der er børn og forældre, som kommer til en hyggelig eftermiddag. I år har det været meget
vekslende med antallet af børn de forskellige gange. Vi har været lige fra 15-20 børn og helt op til 60.
Håndbold
I år har der nogle lørdage i efteråret været mulighed for at prøve håndbold for de mindre børn. Dette er
startet op, for at finde ud af, om der er potentiale for at starte op med børnehåndbold. Tiltaget er blevet
taget godt imod.
Heartlandfestival
Heartlandfestivalen er som bekendt et nyere tiltag på Egeskov, idet sommeren 2017 var 2. gang, den blev
afholdt. Festivalen fandt sted 2. – 4. juni (pinsen) i dejligt vejr. Ikke for varmt og ikke for koldt.
Vi hjalp igen i 2017 til i kunstner-restauranten, hvilket er en god opgave. Der var i alt 36 hjælpere på banen.
Det er en oplevelse at gå rundt på pladsen udenfor arbejdstiden og deltage i nogle af aktiviteterne, gode
koncerter, de såkaldte ”talks” og lækre spisesteder En af årets talks var med Michael Stipe og Douglas
Coupland, hhv. tidligere forsanger i R.E.M. og forfatteren til ”Generation X” med Martin Krasnik som
moderator. Spændende snak, som meget kort sagt handlede om ego’et før (i 90’erne) og nu.
Vi deltager som hjælpere igen i 2018. Vi forsøger at få lidt flere opgaver, for der er allerede flere, som har
ønsket at deltage som hjælpere. Både nogle som har været med før, og nogle som ikke har været hjælpere
før. I 2018 bliver det 31. maj – 2. juni.
Oveni de gode oplevelser tjente foreningen små 10.000 kr. på, at vi var hjælpere.
I 2017 blev det i øvrigt yderligere krydret med muligheden for, at deltage gratis i en koncert med Carpark
North i Royal Arena for hjælpere. Også en dejlig oplevelse.
Bierparty
Er fortsat en succes. I 2017 blev der et overskud på omkring 140.000 kr. Over de første 6 år (2012 – 2017)
har vi samlet lavet et overskud på omkring 650.000 kr.
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Pengene er gået til mange forskellige ting, som er til byens bedste. Lige fra juletræsbelysning og tilskud til
idrætsforeningen og boldklubben, til nyt tag på spejderhytten, belægning på stien til skoven og
hjertestartere.
Vi har over årene fået en vis rutine i opgaven med at arrangere festen, så tingene klapper bare. Ingen tvivl –
der bliver lagt mange kræfter i det, og der er hele tiden brug for nye hjælpere, når nogle af de hidtidige
f.eks. stifter familie og derfor ikke kan overskue.
Afslutning
Til sidst vil vi her fra bestyrelsen gerne sige tak til udvalg og instruktører for jeres initiativ og samarbejde
igennem 2017. Det samme gælder vores kasser Allan, samt Else der søger fondsmidler. Uden jer alle er der
ingen idrætsforening.
Vi vil samtidigt også gerne sige tak til de eksterne samarbejdsparter, sponsorer og fonde, som vi har haft
glæde af i året der er gået.

Gymnastik – beretning for 2017
Dorthe Nielsen
I maj måned sidste år holdt vi det første møde vedr. planlægning af sæson 2017/2018, og bortset fra at
skolen skulle renoveres, og vi ikke kunne være i gymnastiksalen, så det alt sammen ok ud. Vi fik lov til at
benytte Trunderup Friskoles gymnastiksal helt vederlagsfrit til voksenholdene, som plejer at være på skolen.
Alle udvalg + KB blev inviteret til møde vedr. booking af timerne i hallen henover vinteren. Mette deltog
sammen med Ulrik fra badminton og Susan fra fodbold, og timerne blev fordelt.
Men da så sæsonen skulle til at begynde blev det lidt op ad bakke med temmelig mange udfordringer –
skolen, der skulle renoveres og hallen, der skulle have nyt loft og tag, så det endte med at børneholdene
først kom i gang i uge 37, og voksenholdene som de plejer efter Egeskov Marked.
Aftengymnastikken havde vi planlagt til først på sæsonen for om muligt at trække flere børn til, da de får
lov til at invitere en ven med. Aftenen blev afholdt lørdag, den 28. oktober fra kl. 17-22, og var en succes.
Der var ca. 30 deltagere. Laila serverede sandwich, brød, kage og gulerødder samt saftevand (pris ca. 1.000
kr. + halleje 590 kr.)
Der er omkring 100 børn og 50 voksne i alt på de forskellige hold, og det er nogenlunde samme niveau som
tidligere år. Vi har fået lidt kritik af, at vi har kaldt Hans’ hold for 3. Halvleg, men det har i hvert fald givet
flere deltagere!
Vi har ikke umiddelbart fået nogen reaktion på, at vi har sat kontingentet op med 100 kr. på børneholdene.
Opvisningsdragterne er nu inkluderet i prisen – beregnet til 140/kr. pr. deltager, det vil sige at kontingentet
reelt er forhøjet med 50 kr.
Liv valgte helt at stoppe i Kværndrup IF og gå selv. Det er vi en smule skuffet over, at hun ikke bare kunne
have fortsat med det ene hold pilates efter alle de kurser hun har fået af foreningen, men vi fik Merrith til
at tage et aftenhold, så vi da havde noget at tilbyde.
Til pilates om tirsdagen har der i perioden 26.09.2017 og til juleferien i gennemsnit været 17-18 deltagere.
Holdet er glade for Merrith
Fra januar i år har Carsten været så sød at sætte nettet op, så vi kun har den halve hal.
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Badminton- beretning for 2017
Ulrik Krog
Året i badminton er gået fornuftigt, men med nogle udfordringer omkring at få børn nok til at spille, så på
nuværende tidspunkt har vi 13 betalende børn fordelt på 2 hold.
På de to hold vi har, prøver vi her i andet halvår af 2018 at iværksætte nogle tiltag for at få flere til at spille,
så som at de kan invitere en kammerat med og på den måde forhåbentlig få gjort nogen interesseret i at
spille.
På seniorsiden ser det noget bedre ud, på vores onsdagshold har vi ikke, de sidste mange år, været så
mange som i denne sæson, det gør noget sjovere at spille når der er flere muligheder for at spille mod
forskellige.
Vi har to senior hold, et for unge og et veteranhold, det giver mange sjove og hyggelige kampe, mod
modstandere fra det meste af Fyn.
På motionist siden er der cirka 54 betalende spillere, så det er på niveau fra tidligere år, det der er
forandret er at vi har fået 4 spillere fra Ringe, der hellere ville køre turen til Kværndrup og spille til den pris
vi har end at spille i Ringe, så vi har måske et potentiale der kan udnyttes med reklame.
Næste sæson har vi overvejet at tilbyde en anderledes mulighed på ungdomsholdet om onsdagen, der vil
vi, måske, tilbyde at alle aldre kan komme op og lære at spille badminton, et tilbud både for dem der er
nybegyndere og dem der er øvede.

Skydning – beretning for 2017
Jørgen Holm Jensen
15 m skydning om vinteren skyder vi i Kværndruphallen hver tirsdag fra kl. 18.30 til 21.00. Der starter vi i
september og slutter sidst i april. Om vinteren er der lidt større aktivitet end om sommeren – der har folk
bedre tid. Der blev tilmeldt 2 puljehold, de klarede sig fint. Forskellige stævner har vi også deltaget i med
gode resultater.
Fynsmesterskabet 15 m deltog BK Kristian, junior Phillip og åben klasse Rene.
DM 15 m i Vingsted i april deltog BK Kristian, junior Phillip, åben klasse Rene og åben klasse Elo. Elo fik den
bedste placering.
50 m skydning om sommeren foregår på vores baneanlæg i Trunderup, der starter vi først i maj og slutter
sidst i august. Der har ikke været tilmeldt noget puljehold, men vi har været med til nogle stævner.
Kristian og Rene skyder 200 m, de tager til Skallebølle for at træne.
Fynsmesterskab 50 m Skallebølle:
BK Kristian – semifinale
Junior Phillip – finale, nr. 2
Åben klasse Rene – semifinale.

DM Vingsted september:
50 m BK Kristian – nr. 2 – 400/25
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50 m BK Kristian – nr. 2 – finaleskydning 105,6
50 m junior – Phillip – nr. 14 – 392/10
200 m BK Kristian – DGI Fynshold – nr. 1 (6 BK + 6 jun)
50 m Åkl Rene – nr. 16 – 396/17
200 m Åkl Rene – nr. 15 – 285/5
200 m Åkl Rene – DGI Fynshold – nr. 2
Kristian 1 guld + 2 sølvmedaljer
Rene 1 sølvmedalje

Tennis – beretning for 2017
Hans Hansen
2017 har været et godt år.
Vi har afholdt åbent hus på banerne to gange i år. 3 nye voksenmedlemmer.
Vi afhold nybegyndertræning for nye medlemmer
Vi har lavet samarbejde om tennisintroduktion til skoleklasserne på Kværndrup skole i starten af sæsonen.
8 nye medlemmer.
Vi har afholdt et begyndertennisstævne for børnene i klubben samt børn fra andre klubber. Nogle af vores
børn har deltaget i andre klubbers stævner.
Der har været god tilslutning til børnetræning hele sæsonen. Børnene er trænet af Michael Grube og Hans
Hansen.
Vi har afhold 3 hyggeaftener og 1 hyggeformiddag med stor tilslutning.
Vintersæsonen: 23 medlemmer deltager i soft tennis i hallen tirsdag og fredag.
Næste sæson er der planlagt at der skal renovere klubhus, skifte udhæng, nye tagrender og male. Dræn
skal spules.

Kroket – beretning 2017
Egon Murrekilde
I år har DGI overladt det til klubberne at lave stævnerne og vi fik opgaven med at lave et stævne den 2.
september.
Det skulle vise sig at være en større opgave end forventet, det var især arbejdet med at få skrevet alle
sedlerne til spillerne og dommerbord mm., det var så heldigt at vi havde fået et nyt medlem Leif Witt som
er god med en computer og han klarede al arbejdet med dette.
Stævnet blev succes, vejret var godt der var 50 deltagere og spillet forløb glidende under Leifs ledelse og
Laila lavede dejlig mad og kaffe med kage til os.
Fire andre klubber lavede stævner og vi havde 8-10 deltagere med til hvert af disse stævner.
Fynsmesterskabs turnering:
I enkeltmands turneringen havde vi tre deltagere en blev Fynsmester og deltog i Danmarksmesterskabet
uden at vinde.
I parturneringen havde vi også tre par med et par blev Fynsmester og deltog også i
Danmarksmesterskabet uden at vinde.
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Spillet på banerne ved Egebo forløb også fint, det regnede meget så banerne blev slået en gang om ugen
det er en hård belastning for maskinerne som er godt brugte,
så vi ser frem til og håber meget, at den ansøgning foreningen har lavet giver resultat.

Seniorudvalget – beretning 2017
Bodil, Gerda, Grete og Solveig.
Torsdagsmotion indeholder de samme aktiviteter som hidtil, dog som noget nyt er der tilkommet stigegolf.
Først får vi en god omgang opvarmningsgymnastik instrueret af Doris og til dejlig opkvikkende musik.
Derefter deler vi os i hold efter eget ønske og spiller Ringo, softtennis, tæppecurling og petanque. Selv om
der er andre muligheder er de nævnte nok de mest anvendte spil.
Efter en lille pause spiller vi videre og vælger eventuelt en anden aktivitet. Til sidst har vi tiltrængte
udstrækningsøvelser ledet af Doris.
I år er vi 22 tilmeldte medlemmer, men kan dog sagtens være endnu flere. Tak til alle for godt socialt
sammenhold og stor hjælpsomhed.

Volleyball for seniorer – beretning 2017
Grete.
Ved ny sæsonstart i efteråret 2017 kneb det med at få nok medlemmer til spillet. Efter at Grete foretog en
effektiv efterlysning af flere deltagere, lykkedes det at få holdet godt i gang efter nytår. Der er nu 10
deltagende medlemmer.
Tak for sæsonen og vel mødt til næste sæson.

Fitness – beretning 2017
Paw Jensen
Vi kan igen i år se en fremgang af aktive brugere i centeret, der er i øjeblikket ca. 120 brugere.
Der har ikke været de store investeringer i 2017 bortset fra reparationer af maskinerne, men vi kan dog
tydeligt se at der er flere der bruger centeret, så der vil være behov for øget vedligeholdelse og
eventuelt udskiftning af maskiner i fremtiden.
Der er således fortsat nye maskiner og udskiftning på ønskelisten da det større antal brugere også betyder
andre behov og ønsker til nyanskaffelser.
Der har i det forgangne år ikke været den store kursus-aktivitet, men Vagn har deltaget i kursus vedrørende
seniorfitness. Som sidste år har det været svært at få nye deltagere til holdene i spinning, der er fortsat
udfordringer ift. ventilation. Det er dog glædeligt at Vagn igen i år har lavet aftale med Brangstrup så de
unge derfra kan bruge spinningcyklerne om formiddagen.
Til sidst en stor tak til instruktører, udvalg og rengøringsteam - der alle gør en stor og uundværlig indsats
som får det hele til at fungere i hverdagen.
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