Så ruller bolden igen - ny sæson står for døren

Af Malthe Graungaard Bech

Efter en lang ufrivillig pause er en ny sæson er nu endelig skudt godt i gang. Bolden ruller
igen, og der nu endelig aktivitet oppe ved banerne i Valby. Heri bringer vi de seneste
nyheder fra fodboldafdelingen.
Generalforsamling
Den 21’ende marts holdte PI den obligatoriske generalforsamling, hvor fodboldåret bliver
vendt. I år var vi tvunget til at afholde den online, hvilket gjorde det til en lidt kortere
udgave en normalt.
Anders Pedersen stopper efter mange år som medlem af bestyrelsen. Anders har været en
kæmpe klubmand, og gjort rigtig mange ting for klubben. Der skal lyde en stor tak fra alle
i PI for den store indsats. Christian Holm Jensen blev valgt ind som nyt medlem af
bestyrelsen, og vi glæder os til at byde ham velkommen.
Resten af generalforsamling bestod af en årsberetning, samt en lille quiz. Er man
interesseret i, at læse mere om generalforsamlingen, så kan referatet læses på vores
hjemmeside.
Andre nyheder fra fodboldafdelingen
I denne sæson har både Københavnsserien på både dame- og herresiden fået nye træner.
Herrerne vandt eneste kamp, som på skrivende stund er spillet med 5-1 over RIK, mens
damerne tog en sejr i deres første træningskamp. Vi glæder os meget til samarbejdet med
henholdsvis Kristian Broundal og Joachim Gram.

Og med en ny sæsonstart, så er det også ofte
tid til at få udskiftet gammelt materiale. Vores
dygtige og behjælpelige holdleder, Simon
Persson, tog derfor initiativ til at kontakte
podcasten Fodboldministeriet, fordi de har
projekt kørende med organisationen FANT.
FANT er en hjælpeorganisation, som arbejder
for at skabe bedre vilkår for børn og unge i
udviklingslande med sport som afsæt.
Der blev hurtig enighed om, at de godt kunne
bruge noget af det materiale, som vi havde
tilovers, og Simon gik derfor straks i gang med
at sortere med alt vores materiale. Dette
resulterede i, at vi fik sendt 120 dunke med
holdere, 95 veste, 3 flyttekasser, 4 tasker og 2
skraldesække med tøj afsted, som vi håber
kan bruges til noget brugbart. Tak til Simon for
den store indsats.
Som altid, så er alle velkomne i klubben uanset niveau. Hvis du sidder med lyst til at spille
fodbold, så kontakt endelig klubben for at høre nærmere om vores træningstider.

