BERETNING 2011/-12
Arbejdet i foreningen er kommet i lidt mere faste rammer i det forløbne år.
Jeg vil i min del af beretningen komme ind på flg.:
 Administrative systemer
 Fornyelser
 Byfornyelse/multibane
 Bierparty
 Hallen
Men før jeg tager fat på det, vil jeg sige tillykke til badminton, som har fået et hold U13
med til landsmesterskabet. Det synes jeg er flot!
Vi har fortsat udfordringer med det administrative system, vi har valgt – Halbookings system – for det er ikke helt skabt til de ting, vi gerne vil kunne. Allan sidder og holder dobbelt bogholderi over medlemmerne, hvilket ikke synes optimalt. Det er ikke tilfredsstillende,
at kommunen opfordrer os til at bruge et system, som ikke rigtig er lavet til vores behov.
Måske ville det være en fordel, hvis de spurgte os, før de valgte systemer. Det gælder
Halbooking helt generelt, for vi er mange, som synes, det er et tungt system også til bookning af lokalerne. Man tumler i nogen grad lidt tilfældigt rundt for at finde det rigtige sted at
lave sin bookning. Jeg troede egentlig, det var mig, som var lidt dum, men jeg har hørt flere, der har det på samme måde, så jeg tror, det er systemet og ikke menneskene.
Det bør være let og logisk både at booke lokaler og tilmelde sig de hold, man ønsker, men
det sidste har bestemt ikke været uden kvaler. Hvorfor kunne man ikke have fået et system, som f.eks. ligner SG’s. Det er enkelt, har jeg fået fortalt. Det virker endnu mere
uhensigtsmæssigt, når man hører hvor mange penge, der er sendt efter Globus Data, som
har udviklet Halbooking – det skulle være 500 – 750.000 kr. De kunne have gjort godt
mange steder, hvor det gør ondt.
Det første regnskab er afsluttet i systemet, hvilket har krævet en ekstra indsats af Jens og
Allan. Det vil det nu nok altid gøre uanset, hvad et nyt system hedder. Men: Tak for jeres
indsats.
Som noget nyt har vi haft Else Thorsen til at lave fonds-ansøgninger for os, hvilket i allerhøjeste grad har givet pote. Tak for din indsats Else, du er god og systematisk til det.
Vi har afholdt kursus for bestyrelse og udvalgsmedlemmer, hvor fokus var på opgavefordeling og forventninger til hinanden. Vi havde heldigvis nogenlunde fælles forventninger.
Kommunikation var også et emne. Vi kan altid kommunikere bedre, men det er svært med
alle de muligheder, der er.
Jeg ville f.eks. meget gerne have, at flere ville bruge hjemmesiden aktivt, så den blev stedet at få sine oplysninger. Måske bør den laves om, så det bliver lettere? Vi har snakket
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om at lave en aften om hjemmesiden, hvor vi viser de muligheder, der er, og hvordan man
lægger stof ind. Det er bare ikke nået endnu.
Af eksterne aktiviteter har der været nogen på diverse kurser og møder, og vi har deltaget
i bl.a. arbejdet med Bevæg dig for sjov, Kværndrup-ugen, byfornyelse – herunder arbejdet
med en multibane - og Bierparty.
Bevæg dig for sjov er hver gang en dejlig oplevelse. Der deltager 40 – 50 børn og en del
forældre hver gang. Der er drøn på aktiviteterne, og der hygges og sludres i hjørnerne.
Arrangementet har hvilet i sig selv i år med betalingen på 20 kr./barn.
Kværndrup-ugen er et godt indslag med mange aktiviteter og mange mennesker involveret.
Det kan være svært for os på arbejdsmarkedet at deltage i ret mange af dem, da meget
foregår i løbet af dagtimerne, men der er god tilslutning til de mange spændende ting, som
tages op både dag og aften. Afslutningsfesten lørdag med revy er både sjov og hyggelig
med pæn deltagelse. Så sørg for at sætte kryds i kalenderen.
Arbejdet med byfornyelsesplanen har været omfattende men spændende, og der har også
her været mange forskellige mennesker involveret, både folk fra foreningerne og mange,
som ikke er direkte involveret i foreningsarbejdet. Dejligt. Det er blevet en omfattende plan,
som vi må bruge nogle kræfter på at føre ud i livet. Det laver ikke sig selv.
Midt i januar løb vores første Bierparty af stablen. Det var en ubetinget succes, om end der
selvfølgelig var ting, som kan gøres mere optimalt. Det har vi prøvet at samle op på til næste år.
Vi er også nødt til at omtale hallen, som er omdrejningspunkt for mange aktiviteter. Ryslingehallerne er et smertensbarn. Det er forfærdelig svært at få økonomien til at hænge
sammen, og i bestyrelsen har vi været nødt til at tage nogle drastiske beslutninger: Vi har
bl.a. fyret Stigs medhjælper, selv om han har gjort en god indsats.
Alle tiltag er besluttet efter et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det vigtigste
budskab var, at vi ikke måtte lukke nogen af hallerne. Skal den beslutning tages, mener
repræsentantskabet, hverken det er dem eller bestyrelsen, som skal gøre det.
Der er netop i går sendt en orienteringsskrivelse ud til foreningerne angående alt dette.
Der indkøbes et nøglesystem til alle 3 haller, som kommunen finansierer. Pris ca. 100.000
kr. Det vil betyde, at Stig ikke skal rundt og lukke alle tre haller hver aften. Men det lægger
også et stort ansvar over på os som brugere. Det er vigtigt at få lukket vinduer efter brug!
Vi har tilpasset budgettet, så vi håber, det kan holde i år, men det har vi jo håbet før. Hans
Otto har overtaget bogføringen og budgetopfølgning for en mindre betaling.
Ændringer i arbejdet, som berører foreningerne:
 Arbejdet med alle udendørsarealer foreslås ”udliciteret” til de enkelte foreninger i
fællesskab. Arbejdet omfatter følgende:
1. Græsslåning i Gislev og Ryslinge
2. Snerydning
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3. Klipning af hække og buske
4. Rengøring og fejning af P-pladser
5. Vinduespudsning
Arbejdet kunne måske udføres af lokale ”efterlønnere”, som det bl.a. gøres ved
Andelskasser og Brugser i områderne
I forbindelse med overlap af arrangementer i hallerne skal de arrangerende foreninger hjælpe med opstilling og nedtagning af bander, stole og andre hjælpematerialer,
hvilket allerede sker i noget omfang.
Det tilstræbes i videst mulig omfang, at hallerne holdes lukket i 4 uger i juli og 1 uge
omkring Jul og Nytår. Halinspektøren afholder sin ferie i disse perioder – der skal
findes en løsning på den sidste ferieuge!!

Vi har snakket om, at muligheden for evt. at ansætte en medarbejder under flexjob ordningen skal undersøges. Der kan være et problem p.g.a. fyringen af Martin.
Fra hallernes bestyrelse anmodes også om, at foreningerne i hvert lokalområde rejser
20.000 kr. som et ekstraordinært tilskud til hallerne. Det lægges op til hvert lokalområde at
finde ud af hvordan, men at det er afklaret inden d. 19. april, hvor der skal være generalforsamling i hallernes RS.
Dette vil jeg gerne have jeres holdning til.

Sluttelig vil jeg sige tak til alle for et godt samarbejde året igennem, ikke mindst tak til Herdis og Liv, som desværre har valgt at stoppe i bestyrelsen for at koncentrere deres kræfter
omkring hhv. gymnastik og fitness. Også tak til sponsorer og fonde, som har støttet os i
årets løb.
På bestyrelsens vegne
Anne Sloth

Herefter følger alle afdelingernes beretninger

Gymnastik
Vi kom godt i gang med sæson 2011-12 takket være Mette Vergo, som havde sørget for
instruktører mm, inden hun stoppede i udvalget. Mette har lagt rigtig mange timer i gymnastikken, både som instruktør og udvalgsmedlem – men det var nu træls, at hun valgte at
stoppe, men så er det godt, vi har haft Herdis på sidelinjen.
Vi har i alt 7 hold – 1 forældre/barn hold, 4 børnehold og 2 voksenhold med størst tilslutning til børneholdene. Vi er så småt begyndt at se på næste sæson, og det har været på
tale, at vi måske skal dele holdene aldersmæssigt anderledes eller lave rene drenge og
pigehold for måske på den måde at tiltrække flere gymnaster og samtidig tilgodese instruktørerne, forstået på den måde, at det f.eks. kan være hårdt at have de ”tunge” drenge til
spring. Endvidere har vi haft den tanke, at vi i efterårs- og vinterferien skulle tilbyde, at
man kunne komme til fællestræning i hallen, da skolen jo er lukket.
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I år holdt vi Natgymnastik fredag den 27. januar, som blev døbt om til ”aften-gymnastik”,
da vi i år ikke kunne få instruktører til at være der hele natten. Arrangementet blev afholdt
på skolen fra Kl. 18.00 til 24.00, hvor der var tilmeldt omkring 30 børn. Det var en rigtig
god aften. Børnene fik leget, sprunget og lært en fællesserie. Der var masser af pølsehorn,
pizzasnegle og kage, som forældre havde bagt. Det var meget passende, at børnene blev
hentet ved midnat, da var de godt brugte. Så vi gentager aftenen til næste sæson.
Vi har nogle stykker på hjælpeinstruktørkursus og en enkelt på Aerobic kursus.
Else Thorsen har søgt om penge ved forskelige fonde, og vi har fået en ny nedspringsmåtte, ny junior trampolin (som de unge er meget glad for) og nye små bolde. Tak for det store
stykke arbejde.
I år har vi ingen hold, der deltager i 1. hovedkredses opvisning i marts.
Vi er gået i gang med, at planlægge gymnastikopvisningen, som er den 14/4 2012 kl.
14.00. i hallen, hvor vi bl.a. i lighed med tidligere år arbejder på at få et gæstehold til at
komme. Vi har ikke været så heldige indtil nu, men det skal nok lykkes – danserne har givet tilsagn om at komme.
Igen i år har vi instruktører, der stopper, så vi har en lille opgave foran os med at finde
nogle flere hænder til den kommende sæson.
Gymnastik udvalget Mette og Dorthe.

Beretning Badminton
Endnu en god sæson for Badmintonafdelingen, hvor vi har fået oprettet et nyt hold.
Vi har i denne sæson følgende hold:
 Miniton – ledet af Hasse
 Begynderhold – ledet af Henning og undertegnede med Andreas som hjælpetræner
 U13 og U15 – ledet af Nicolai, Lene og Lene
 Ekstratræning U13 og U15, for dem der gerne vil lidt ekstra, trænet af Niklas og
delvis Ulrik og undertegnede.
 Senior Turneringsspillere
Yderligere har vi igen i år en del motionister både mandag og onsdag aften.
Vi har i denne sæson følgende hold tilmeldt turnering:
 2 U13 hold, hvor det ene hold ligger nr. 1 og højst sandsynligvis vinder rækken. Det
andet hold består hovedsagligt af spillere, som ikke tidligere har spillet turnering,
men de klarer sig fint og får nogle gode kampe.
 2 U15 hold, hvor vi desværre grundet for lidt tilslutning har været nødsaget til at
trække det ene hold. Det andet hold består af 1. års U15 spillere, men de klarer sig
fint og bliver ikke sidst.
 Seniorholdet.0
I oktober var vi til et større stævne i Fredericia Hallerne, med vores U13 og U15 spillere.
Det var en rigtig hyggelig weekend med masser af kampe men for lidt søvn. Vi hyggede os
rigtigt og har et stort ønske om at tage af sted igen næste sæson.
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Lørdag den. 24. marts afholder vi klubmesterskaber for U13 og U15, hvor vi hele dagen
forhåbentlig får afviklet nogle gode og spændende kampe, inden vi sidst på dagen kan
kårer dagens klubmestre.
Den sidste fredag i april holder vi afslutning for U13 og U15, som på sædvanligvis afholdes
som natbadminton, hvilket vi har haft stor succes med igennem efterhånden en del år. Det
er en rigtig hyggelig aften/nat, hvor der er stor konkurrence blandt ungerne om, hvem der
kan holde sig vågen længst.
Hvis vores U13 hold vinder rækken, har vi et ønske om at tage til LM med dem for at se,
om de kan klare sig.
Afslutning for de resterende hold er der endnu ikke taget beslutning omkring.
Tak til trænere, hjælpetrænere, samt til Gitte for en god sæson.
Ulrik

Bordtennis
Bordtennis afdelingen er i fuld gang med sidste halvdel af sæsonen 2011/2012. I sidste
sæson var vi oppe på 15 betalende medlemmer, men i år er vi desværre kun nået op på
10 betalende medlemmer. Der er dog startet 5 nye potentielle medlemmer til prøvetræning
(de 3 første gange). Disse nye mulige medlemmer vil, i fald de melder sig ind, skulle betale
for en halv sæson. I budget har vi budgetteret med 15 betalende medlemmer for en hel
sæson.
Til sæson start var vi heldige at få finansieret et nyt bordtennisbord gennem Carlsberg
Fondet. Endnu et bord blev bevilliget af Kværndrup IF´s egne midler. Vi råder nu over 3 stk.
super kvalitet bordtennisborde og 2 andre borde, som er udmærkede. Derudover låner vi 2
borde af skolen. Vi har afleveret 2 af vores udrangerede bordtennisborde til hallen, hvor de
bruges til ”Bevæg dig for sjov” arrangementer.
Vores 10 medlemmer i bordtennisafdelingen er unge talentfulde spillere i alderen 7 – 13 år.
De er meget seriøse og motiverede for at forbedre deres spil. Vi har deltaget i en serie
stævner, som henvender sig til nybegyndere og helt unge spillere. Her har vores spillere
gjort sig særdeles godt bemærkede, idet vi har vundet 3 guldmedaljer og 2 sølvmedaljer
ved de forskellige stævner.
I den fynske holdturnering har vi deltagelse af et ungdomshold. Der spiller 3 personer på
holdet, og vi har en trup på 5 spillere, som skiftes til at spille på holdet.
Før jul spillede vi i ungdom D-rækken og med en flot 2. plads i rækken, blev vi efter jul rykket op i C-rækken, hvor vi pt. har spillet 3 kampe og vundet de 2.
Vi har været så heldige, at vi har fået sponsereret 4 flotte spillertrøjer, så vores spillere ser
rigtig flotte ud, når de stiller op til turnering og stævner. Det er Schou´s El & Hvidevare,
som har sponsereret trøjerne.
Vi slutter træningen sidst i marts måned. Inden da vil vi deltage i et par stævner mere samt
afholde klubmesterskab.
Peter
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Tennis
Sæsonen 2011 så meget sort ud da vi startede i maj måned. Et buget med røde tal lød på
minus ca. 12.000kr.
Et medlemstal som var dalende i flere år var nede på ca. 50 medlemmer.
Vi satte os en målsætning: Flere medlemmer + Flere sponsorer.
Vi lavede et arrangement: Velkommen i tennisklubben. Et arrangement med skolens 5-6
klasses hvor Poul Frandsen, Jens Mogensen og Jens Lind var instruktører. Stor tak til dem
for indsatsen.
Vi lavede til tilbud til sponsorer: Hele familien kunne spille tennis mod et sponsorat.
Resultatet: 12 børn til træning en gang om ugen som blev trænet af Anders og Nicolai. En
stor tak til Anders og Nicolai.
Medlemstallet er oppe på 72.
23 nye sponsorer hvor flere af dem er tilmeldt som aktivt medlem.
Tak til alle sponsorer, både aktive som passive som har støttes klubben, det har bevirket
at vi kan slutte sæsonen med et mindre overskud.
Hans Hansen

Fitness- og Motionscenter.
Vi har nu haft 2 års-fødselsdag den 2.jan. Ved udgangen af 2011 havde vi 261 nøgler ude.
Der var ca. 80 aktive/betalende brugere på det tidspunkt, og derudover har bestyrelse /
udvalg, instruktører og rengøringshold nøgler.
Der er mange nøgler, der kun (desværre) bliver brugt en lille del af året.
Vi har uddannet 2 nye/unge instruktører, nemlig David Møllemand og Nicolai Krog. De var
på 40-timers Instruktøruddannelse i november måned. Vi håber, at brugerne vil trække
rigtig meget på deres nye viden.
Liv deltog på DGI`s act.(avanceret cirkeltræning) i marts måned og Vagn deltog i et 10timers seniorkursus i april.
Liv har hen over sommeren forsøgt at få noget power træning i gang, men det ser ikke lige
ud til, at der er behov for det.
Vagn startede sidst i sept. måned med seniorfitness. Holdet er ikke så stort – men brugerne ved, at han er der hver tirsdag og torsdag mellem kl. 11 og 12.
Alle instruktørerne kan nu lave nye nøgler og opdatere de gamle nøgler, der skal i brug
igen. Og Kaare er stadig i hallen hver mandag mellem kl. 20-21, hvor han også kan yde
denne service.
I januar 2011 blev der købt 10 brugte indoorcykler ( spinning).
Det har ikke været så let at få gang i de cykler og heller ikke let at finde tidspunkter for instruktører og plads i hallen også.
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Af ønsker for fremtiden er selvfølgelig at få noget mere plads i fitness-centret.
Til sidst en stor tak til udvalget (Anders, Kaare og Liv), samt instruktørerne (Liv-DennisBrian N.-Brian K, Vagn, David og Nicolai) og Gerda og Tove for godt samarbejde.
Trunderup, den 22. januar 2012
Grete Jørgensen

Beretning ved dans 2011/2012
Vi startede Vild med Dans den 29. september 2011 med Karen Rasmussen som instruktør
og Jytte Baltzer som hjælpetræner. Vagn passer musikken, og jeg er tovholder i foretagenet.
Vi danser i skolens gymnastiksal og nåede at danse 5 gange inden jul. Hele november
måned holdt vi fri, idet Karen var på besøg i Nepal. Vi er startet igen her efter jul – og der
er 18 dansere, der har betalt. Der er kun 4 par fra Kværndrupområdet og resten (5 par) fra
Faaborgkanten. Økonomien kan lige nå sammen ved dette antal.
Trunderup, den 22. januar 2012
Grete Jørgensen
Beretning for Pilates – med instruktør Merrith Rasmussen, Odense
Vi startede den 26. september 2011 – hver mandag formiddag og havde 10 gange inden
jul (nej der var en gang, hvor vi måtte rykke til efter jul pga. et arrangement i skolen).
Vi er startet op igen her i 2012 - også med 26 personer.
Der er sommetider efterspørgsel efter et pilates-hold for dem, der er på arbejdsmarkedet,
men der mangler instruktør.
Trunderup, den 22. januar 2012
Grete Jørgensen

Beretning fra Volley-holdet om onsdagen i skolens gymnastiksal.
Vi spiller en time fra kl. 16 til kl. 17. Vi er stadig 13, når vi er der alle.
I august 2011 var vi 12 personer, der for egen regning besluttede at tage på ”træningslejr”
i Norge.
Ingrid og Vagn Kramer havde kendskab til en hytte i Nissedalen i Norge. Denne hytte lejede vi og havde en aldeles dejlig tur med mange oplevelser, mange vandreture og hyggeligt
samvær.

Trunderup, den 22. januar 2012
Grete Jørgensen
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Beretning fra skydeudvalget
50 m skydning om sommeren foregår på vores baneanlæg i Trunderup en gang om ugen.
Der starter vi først i maj og slutter sidst i august med en pause midt i juli. Vi transporterer
vores våben fra Kværndruphallen til Trunderup og tilbage igen hver gang. Der har ikke
været tilmeldt puljehold, men vi har deltaget i 2-3 skydestævner i løbet af sommeren.
15 m skydning: Om vinteren skyder vi i Kværndruphallen en gang om ugen fra først i september til sidst i april. Der var tilmeldt et mix-hold til turneringsskydning sidste vinter. Det
vandt 3 kampe. Vi har deltaget i 5-6 skydestævner i løbet af vinteren med mange fine resultater. Der er flere gode konkurrenceskytter. Der er i vinter skudt ca. 15.000 skud. Medlemstallet er faldet ca. 10 %.
I forbindelse med torsdagsmotion har vi haft åbent på skydebanen. Det er kun Bent og mig,
der har skudt, så der har været tid til oprydning og rengøring. Bevæg dig for sjov har vi
også haft åbent på skydebanen, der har været en del inde og prøve. Fremover bliver vi
nok nødt til at tage et beløb for at skyde.
I foråret blev der sat ny dør med alarm i ind til skydelokalet, det var der meget besvær med.
Samtidig fik vi malet og moderniseret opholdslokalet, så nu ser det meget pænt ud.

Kværndrup, den 23. januar 2012
Jørgen Holm Jensen

Senioridræt
26 deltagere skrevet op. Haft træning 25 gange.
I sæsonens løb deltagelse i DGI’s seniortræf i Stenstruphallen.
Besøgt Bernstorffsminde efterskole til gymnastik- og folkedansopvisning og set deres musical, derefter kaffe og sangtime.
Deltaget i fællestræning med Ryslinge, Gislev og Kværndrups seniorhold. Det går på skift.
Denne gang var det Gislev, der var vært.
Bistået ved foreningens gymnastikopvisning med brød til salg til kaffebordet.
Sluttede sæsonen af med skovtur i maj måned

Torsdagsmotion
Igen i år er vi ca. 25, og alle er meget gode til at møde op, og der er en positiv stemning.
Alle deltager med liv og lyst i opvarmningen, og Doris er god til at få alle muskler rørt. Efter
det starter vi med de forskellige spil: Tæppecurling, ringo, badminton, tennis med bløde
bolde, petanque, og vi har også store bolde. Ca. midtvejs holder vi en lille drikkepause og
skifter med spillene. Vi slutter med at strække ud, og så hjælper alle med at rydde på
plads. Det er Vagn, der stiller net op før start. Vi holder juleafslutning med et par stykker
smørebrød, og vi synger nogle sange, og det gør vi også, når vi slutter sæsonen. Der er
plads til flere på holdet. Alle er velkomne til at prøve.
Inger
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Krocket
Vi er desværre ikke ret mange spillere, da nogle ikke kan spille mere, og det er meget få
ny spillere. Vi vil prøve at lægge de to klubber sammen. Igen i år har vi været til de sædvanlige stævner i Brændeskov, Hesselager og Rolfsted, og så har der været et stævne i
Ryslinge med besøg af en jysk klub. Det var en rigtig god dag, som vi sluttede med at blive
vist rundt på Ryslinge højskole og derefter aftensmad på skolen. Vi har jo også haft naboklubber på besøg og været der og spillet.
Inger
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Planer for det kommende år.
Sidste år besluttede vi, at vores fokus skulle være på intern udvikling og at få cementeret
foreningen. Det har vi forsøgt at holde fast i med vore interne kurser.
Det er vigtigt at sætte et enkelt – få mål, som der så er en chance for at opfylde eller
komme godt i gang med.
I det kommende år vil vi lægge op til at gøre fastholdelse og involvering af unge til fokuspunkt og fortsat have fokus på kommunikation.
Herdis er primus motor i at få stablet et unge-udvalg på benene. Der har været snak om
det både i forbindelse med unges mulige ønsker til byfornyelsesplanen, og vi har også selv
snakket om, hvordan vi holder fast i de unge.
Det er planen, at der skal nedsættes et udvalg af unge, som skal være med til at formulere
deres ønsker/behov og evt. arrangere ”noget”.
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