Beretning for 2020 for

Fodbold

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:

Julie Jørgensen

Næstformand:

Anders Pedersen

Kasserer:

Anton Sonne Dam

Sekretær:

……………………………………………….

Bestyrelsesmedlem:

Tanja Hjorth Hansen

Bestyrelsesmedlem:

Malthe Graungaard Bech
Simon Mattebjerg
Patrick Kofod Holm

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 25/01-2020 og der var fremmødt 29 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Anton Sonne Dam, Malthe Bech

Følgende ønskede ikke genvalg: Marcus Persson, Johnny Martens
7. Behandling af indkomne forslag

Fodboldafdelingen begyndte året som vanligt med fælles frivillig træning for alle hold i
Hafnia hallen, hvorefter holdene går hver til sit og starter vintertræning udendørs. I løbet af
december og januar får alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage hver mandag.
Det er et initiativ skabt på baggrund af at alle skal have mulighed for at holde formen
ved lige hen over vinteren, men vigtigst af alt, at spillerne lærer hinanden at kende på
tværs af holdene og har det sjovt sammen. Der ses i snit 30 glade PI'ere, herre som
damer, nye spillere og gamle spillere. Dejligt initiativ der gør at vi kan tilbyde spillerne
træning næsten året rundt.

Afdelingen lægger året ud med ét damehold, fire herrehold og ét oldboys, som alle
fortsætter i samme række som ved udgangen af efterårssæsonen.

Holdene får afholdt en række træninger og træningskampe, men må stoppe brat op ved
nedlukningen i midt marts. Forårstuneringen var sat til opstart i april, og denne kommer
afdelingen derfor ikke igang med.
Bestyrelsen gør hvad der kan gøres for at holde spillere og trænere opdateret, men der sker
først nyt i afdelingen når regeringen åbner op for idrætten og tillader at der må trænes i
grupper af 10. Spillerne var ivrige for at komme igang, endda uden at have en turnering med
kampe i sigte, så træningerne blev iværksat efter hvad restriktionerne tillod, og glade spillere
dukkede op i eget træningstøj, med egne dunke, mm. da vores omklædning og materialerum
fortsat var lukket. Det krævede meget koordinering mellem bestyrelse og trænere at
håndtere materialer, fragte frem og tilbage, og købe nyt.
Først efter sommerferien var der udsigter til at en turnering ville komme op og stå, og
efterårssæssonen nåede vi knapt i mål med. PI1 i Københavnsserien nåede ikke at spille alle
kampe inden restriktioner igen blev en realitet, men de resterende hold fik færdiggjort
turneringen.
Sommerferien har altid stor indflydelse på vores afdeling, da mange tilflyttere kommer til og
nye elever starter på Politiskolen. Vi ser derfor altid en stor medlemstilgang og interesse i
form af prøvetræninger, hvilket resulterede i en især stor tilgang på dameholdet, hvorfor der
blev oprettet et 7M hold udover det eksisterende 11M hold. Det er af høj prioritet fra
Bestyrelsens side at vi kan tilbyde alle spillere, uanset niveau, mulighed for at spille
fodboldkampe. Holdet klarede sig rigtig flot, og var meget tæt på oprykning, nåede den ikke.
Alle afdelingens hold blev i deres respektive rækker ved udgangen af efteråret. Afdelingen

har derfor hold i følgende rækker:
PI 1 : 11M i Københavnsserien
PI 2 : 11M i Serie 3
PI 3: 11M i serie 5
PI 4: 7M i Serie 3
PI 11 Dame: Københavnsserien
PI 7 Dame: Serie 2
Oldboys: 7M i 2 M+ 32

Bestyrelsen formåede at afholde et par enkelte møder ’som vanlig’, og resten blev afholdt
online uden udfordringer.
Sociale arrangementer, som der ellers normalt er 5-7 af årligt, måtte aflyses i hele 2020.
Alle medlemmer har betalt kontingenter uden indvendinger og vi oplever samme niveau af
medlemmer som forgange år.

