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Derudover er formand/næstformand i de 6 afdelinger med i
hovedbestyrelsen.
Klubhuset har været brugt lidt mere i år, hvilket er dejligt. I alt har det været booket 74 gange til forskellige
aktiviteter og især fodbold har været gode til at bruge huset.
Det samarbejde, som vi tidligere indgik med skolens SFO er fortsat, så de største børn i fritidsordningen
stadig har haft et sted at være i forårsmånederne. De har haft huset til rådighed alle hverdage, og har benyttet
sig af muligheden mindst 3 gange om ugen. Til gengæld har vi fået gjort rent i forrummet og på toiletterne
hver gang de har brugt huset samt vasket gulv i storrummet to gange om måneden.
Desværre har de ikke behov for at bruge huset fremover, hvilket selvfølgelig er ærgerligt, da huset så vil stå
mere tomt. Vi mister dermed også gevinsten i form af regelmæssig og god rengøringshjælp.
Vi har arbejdet videre med en renoveringsplan for klubhuset. Her er det især fornyelse og fremtidssikring af
vores køkken/lager samt nyt gulv i storrum/køkken/lager som har haft vores fokus. Et arbejde, der kræver
mange overvejelser, da det kan gå hen og blive en stor investering.
Klubhuset lånes/lejes stadigvæk ikke ud til private formål, men det er til stadighed et varmt emne, og vi
håber at få muligheden, når klubhuset er blevet opdateret indvendig.
Det er meget vigtigt at foldedøren bliver foldet rigtigt ud og ind, for at den ikke skal gå i stykker igen. Det
var en meget dyr reparation sidste gang.
Vi har arbejdet med mulighed for at få sat samme nøglesystem på vores hoveddør som skolen har, så
eksisterende nøglekort også kan kodes til klubhuset og dermed forenkle låsesystemet for trænere m.m., og
samtidig øge synligheden for, hvem der bruger klubhuset og hvornår. Desværre vil en sådan løsning blive
meget dyr ca. 20.000kr og vi har i bestyrelsen valgt ikke at gøre brug af tilbuddet.
Vi har i år haft en meget høj aflæsning på vandforbrug ved tennisbanerne, hvilket indikerer et brud mellem
brønd og baner. Vi arbejder på af finde og løse problemet.
I år har vi næsten været forskånet for indbrud og hærværk –kun et enkelt vindue er det gået ud over - og det
er jo rigtig dejligt.
Skolen har foræret vores klubhus 3 sofaer, 2 små borde og 22 stole md blåt betræk, der passer til vores
eksisterende møbler.

Hjemmesiden: Vi har påbegyndt arbejdet med at få lavet en ny hjemmeside. Rasmus (Fodbold) har tilbudt
at hjælpe med at få lavet en ny og den hjælp har vi gladelig taget imod. Rasmus er studerende og laver den i
sin fritid, hvilket naturligvis forsinker processen en smule. Vi har sat en foreløbig deadline for den nye
hjemmeside til august 2016

Energi Fyn Supportel har i 2015 udbetalt 1 million kr. til fynske klubber og foreninger heraf er de
2.259kr. udbetalt til Holluf Pile Tornbjerg idrætsforening. Det er en stigning på 691kr. Pengene kommer
hovedsaligt fra foreningens medlemmer, der via EnergiFyns’s hjemmeside har tilmeldt sig som

supportmedlem. EnergiFyn støtter med 2 øre for hver kWh el som medlemmet bruger og det er ganske gratis
at tilmelde sig ordningen.
Jeg håber at alle afdelinger aktivt vil være med til at arbejde på at vi i 2017 får flere støttekroner i kassen.

Det elektroniske låsesystem har i det forgangne år stort set virket som det skulle.
Fritidsudvalget på Holluf Pile skole har i et forgangne år kun eksisteret på papiret. Der har desværre ikke
været afholdt et eneste møde. Fritidsudvalget på Bækholmskolen har afholdt 2 møder.

Fra Afdelingerne
Som noget nyt har jeg bedt de forskellige afdelinger om at byde ind med spændende materiale, som kan
komme med i min beretning, da det er svært for mig at følge med i det hele.
Jeg har i år fået materiale fra 2 afdelinger.

Fodbold:
Fodbold afd. kan berette om stigende medlemstal og god tilgang i børne/ungdomsrækker, dog kiksede det for
deres 1. seniorhold at forblive i serie 1 rækken og det ramte senior afd. hårdt da et helt hold nærmest rykkede
til andre klubber i sommerpausen og de måtte trække et seniorhold, så den afd. skal de have fremgang i igen.
Fodbold prøvede at lave noget nyt på børne / ungdomssiden i 2015, nemlig en klubdag hvor der var en masse
liv på banerne, samt diverse aktiviteter udenfor og afsluttede dagen med et Champions League finale
arrangement i klubhuset om aftenen, et forrygende arrangement, hvor vejret var flot hele dagen igennem og
en masse forældre havde bagt diverse kager, pølsehorn og pizzasnegle til dagen.
Senere spillede seniorholdet med mange tilskuere bl.a. mange af ungdomsspillerne og der måtte ekstra pølser
på grillen.
Det er ikke nogen hemmelighed at fodbold afd. desværre har fået et dårligt ry i foreningen pga. til tider
manglende oprydning i omklædningsrum, dette prøver de nu at gøre noget ved, nemlig ved at forbedre
faciliteter omkring bane og boldskure, med flisebelægning, støvlekoste og vand i kummerne så man kan få
vasket støvler, Formanden Jesper har haft 2 folk ude fra kommunens park og vej afd., hvor han fortalte om
fodbolds planer med forbedringen og dette har de nu fået grønt lys for i kommunen og de regner med at
starte arbejdet i påskedagene. DBU Fyn lancerer et samarbejde med klub og skole omkring valgfag for
skolens elever omkring klubrelaterede opgaver, netop for at rekruttere de unge og give dem interesse for
klublivet. Fodbold var desværre for sent ude sidste år, men prøver igen i år om de kan være heldige at
komme med i den ordning.
I kraft af fodbolds samarbejde med Øens Hold har der været superliga spillere fra OB på besøg, hvor der
blev lavet nogle få spilstationer og til sidst selvfølgelig autografer og der blev taget en masse billeder og
derudover har fodbold haft deres U 10 hold på Trefor Park, hvor de havde indløb i forbindelse med kampen
for OB – Randers.

Tennis:
Tennissæsonen startede op i starten af maj 2015, men grundet vejret, med en del regn og blæst blev flere
træningspas aflyst i starten af sæsonen.
Året blev præget af tilbagegang i medlemstallet, trods bedre vejr i sidste halvdel af sæsonen.
Klubmesterskaber blev afholdt i september 2015 og banerne blev lukket ned medio oktober.

Sluttelig vil jeg gerne takke de 6 afdelingers formænd/bestyrelser/ledere og trænere samt
medlemmer for året, der er gået.
Uden jer ingen forening.
Jeanette Müller

