Bestyrelsens beretning 2018
Så blev det igen tid til generalforsamling, efter et år vi i bestyrelsen synes er gået rigtig hurtigt.
Kværndrup IF blev inviteret til radio Diablo for at fortælle om foreningen, Leise var i radioen og fortalte om
historien, om de mange kræfter som frivillige har lagt i foreningen.
Vi er i bestyrelsen enige om at tiden er løbet fra det trykte program. Vi har valgt at få vores
programoversigt på lysavisen og har på opslagstavlen en tydelig oversigt over de enkelte hold og deres
trænere.
Vi har støttet op om arrangementet Kvinderne på Landsbykortet, som Dorthe Nielsen har lagt et stort
arbejde i, Kværndrup IF har bla haft ca 40 kvinder i alle aldre i gang en søndag formiddag, et godt
arrangement hvor der blev svedt og grinet.
Vi havde i sommer en Fællesudflugt til Brændeskovgård Golf for bestyrelsen og udvalgene med ægtefæller.
Det var sjovt at prøve at spille golf, efterfølgende fik vi en sandwich. Lige inden jul sluttede vi af med en
fælles julefrokost i hallens cafeteria, for alle udvalgsmedlemmer og instruktører. Der blev hygget og spillet
pakkespil.
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 in-linies frem. Så leger børnene på kryds af aldre. Dejligt at
der er børn og forældre som kommer og leger og nyder Lailas kage. 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.

Afslutning
Til sidst vil vi her fra bestyrelsen gerne sige tak til udvalg og instruktører for jeres initiativ og samarbejde
igennem 2018. Det samme gælder vores afgået kasser Allan, samt Else søger fondsmidler, I har været gode
for Kværndrup IF og I vil blive savnet. Stor tak til Dorthe Nielsen som ydet en stor indsats for at kontakte
sponsorer.
Vi vil samtidigt også gerne sige tak til de eksterne samarbejdspartnere, sponsorer og fonde, som vi har haft
glæde af i året der er gået.

Heartlandfestival
Heartlandfestivalen er som bekendt et nyere tiltag på Egeskov, idet sommeren 2018 var 3. gang, den blev
afholdt. Festivalen fandt sted 31. maj – 1. juni i dejligt solskinsvejr.
Vi hjalp i 2018 til i Kværndrup, med parkering og vise folk fra jernbane og hen til de busser som kørte ud til
Heartland.
Det er en oplevelse at gå rundt på pladsen udenfor arbejdstiden og deltage i nogle af aktiviteterne: Gode
koncerter, de såkaldte ”talks”, lækre spisesteder.

www.kvaerndrupif.dk

Vi deltager 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 2019
bliver det 30. maj – 1. juni.
Oveni de gode oplevelser tjente foreningen 18.000 kr. på, at vi var hjælpere + armbånd til Heartland. Stor
tak fra bestyrelsen til Anne Sloth for det store arbejde med at få det hele til at gå op.
Bierparty
Er fortsat en succes. I 2018 blev der et overskud på omkring 100.000 kr. Over de første 6 år (2012 – 2018)
har vi samlet lavet et overskud på omkring 790.000 kr.
Pengene er gået til mange forskellige ting til byens bedste. Lige fra juletræsbelysning og tilskud til
idrætsforeningen og boldklubben, og nyt tag på spejderhytten til 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 at komme hjem til aftenen. Jeg vil derfor opfordre til, at I
aktivt er med til at sikre hjælpere i barerne om aftenen.

Gymnastik – beretning for 2018
Den 17. marts afholdt vi gymnastikopvisning med ca. 230 betalende gæster. Gæstehold kom fra Midtfyns
Efterskole og Trunderup Børnehave. Vandrepokalen blev uddelt i Kværndrup Ugen, vi var kommet for sent
ud, så vi nåede det ikke til Gymnastikopvisningen. Pokalen bliver givet til en, som har gjort en stor indsats
for foreningen og bliver kåret til Årets Medlem, og valget faldt på Karen Granhøj Hansen. Begrundelsen var
at Karen er en god leder, der selv knokler og tager ansvaret på sig, hun møder andre med smil og glæde og
er derfor vellidt af børn såvel som voksne.
Alt forløb som planlagt med hjælp fra instruktører, hjælpeinstruktører, Bodil og ”bolledamerne”, Mogens
Jensen og udvalgets mænd ikke at forglemme – tusind tak.
Der er knap 120 børn og 50 voksne i alt på de forskellige hold, lidt flere end tidligere år, men der er jo også
3 hold mere end sidste år.
I sæsonen 2018/19 har vi haft 8 børnehold og 3 voksenhold. På Sanse-og motorikholdet har der været 8
deltagere, lige passende til et hold, der er forbeholdt børn med specielle behov. Så har vi forsøgt med
babygymnastik, hvor der har været 4 deltagere, samt HipHop med 4 deltagere, men alt har sin tid, så vi
prøver igen til næste år, måske i en lidt anden form.
3. Halvleg kører godt, og de har et ønske om at starte samtidig med børneholdene, og evt. forsætte til april.
Stram op, som vi har på skolen kører med 4 deltagere, men så længe vi har instruktør til holdet forsætter
det, ellers har vi ikke noget tilbud til de voksne damer efter arbejdstid.
Merrith blev desværre syg og kunne ikke tage Pilates tirsdag formiddag i denne sæson, men Liv Hellesen
har været så sød og træde til, og efterfølgende har vi fået Marianne Baekgaard, som er uddannet
fysioterapeut og har undervist i Pilates i mange år, til at tage over. Hun spurgte om vi havde nogle
redondobolde, og det måtte jeg jo sige, at det havde vi ikke, men hvis hun gerne ville have dem til
undervisningen, ville jeg gerne prøve at søge om nogen, og ugen efter havde vi boldene. Hold da op går det
så nemt i jeres forening – kom det fra Marianne og hvor er det fedt at kunne sige ja det gør det faktisk –
men det er jo også kun fordi vi er så privilegerede, at vi bor i en by med mange frivillige hænder, der
hjælper i forskellige sammenhænge ved Egeskov Marked, Bierparty og Heartland, og på den måde tjener
penge som genereres videre ud til foreningerne, som gør at vi kan holde kontingenterne på børneholdene
et par hundrede kroner billigere end i Ringe, og vi har råd til at få nye redskaber.

Vi er også så heldige, at vi har nogle dygtige instruktører og hjælpeinstruktører som tager ansvar og går op i
opgaven med liv og sjæl.
Emilie Henriksen er nået til, at hun skal videre med sin uddannelse og stopper som instruktør i foreningen,
hun har mere eller mindre været med siden 2011. Tusind tak til Emilie for hendes store indsats.
Herdis Henriksen stopper i udvalget efter jeg ved ikke hvor mange år i foreningens regi, i stedet for
indtræder Maria Hansen i udvalget – er instruktør på Krudtuglerne.
Tusind tak til Herdis for samarbejdet i udvalget, og for de mange mange år som instruktør.
Tak til alle for støtte og opbakning ved gymnastikopvisningen og i øvrigt.
Gymnastikudvalget.
Ena, Mette, Herdis og Dorthe
Tusind tak til gymnastikudvalget for godt samarbejde.

Badminton- beretning for 2018
Badminton sæsonen er gået ganske fornuftig, vi har fået vendt den negative udvikling med ungdomsspillere
hvor vi har haft en fremgang, efter vi har lagt træningen for alle årgange om onsdagen. Ungdomsholdet om
onsdagen er trænet af Andreas Krog, Henrik Bønløkke og Hasse Winther, de fordeler opgaverne i mellem
sig, da der er mange niveauer på holdet, men det har fungeret godt.
På vores onsdagshold ser vi også en del nye spiller, så der er altid nogen at spille med, selvom vi alle bliver
ældre. Vi har et veteran hold som klare sig noget bedre end tidligere, vi ligger nummer 3 i puljen inden de 2
sidste kampe. Men det vigtigste er hyggen omkring kampene og det at møde andre. For vores motionister
vedkommende ligger vi på det samme antal udlejede baner som vi har haft de sidste par år.
Tak for godt samarbejde med trænere, bestyrelse og især Gitte.

Skydning – beretning for 2018
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. Vi har deltaget i forskellige stævner og har haft nogle gode resultater.
Nogle skytter var med til fynsmesterskaberne.
I april var vi til DM i Vingsted med et hold Åben klasse, det var Rene – Henrik – Lykke og Louise, de blev nr.
20 af 26 hold. 2 BK skytter var til DM i Vingsted.
50 m om sommeren skyder vi på vores baneanlæg i Trunderup, der starter vi i maj og slutter sidst i august.
Der har ikke været tilmeldt noget puljehold.
50 m banen er blevet godkendt af politiet 2 år frem.
Kristian og Rene skyder 200 m, de tager til Skallebølle for at træne.
Kristian blev udtaget til DGI Fyns hold på 200 m, som han vandt en guldmedalje med (6 BK + 6 jun)
15 m banen er midlertidigt godkendt, politiet kunne ikke nå at komme inden 1. december.

I øjeblikket er der nogle gode junior skytter.
Der er skudt ca. 20.000 skud.

Tennis – beretning for 2018
2018 har været et godt og udfordrende år, det har været udfordrende at skaffe et udvalg.
Vi kom lidt sent i gang, dels drillede sneen og dels var baneklargøringen lidt af en udfordring, men som blev
løst.
Vi har holdt klubaften hver tirsdag eftersommerferien.
Der har været træning hele sæsonen. Trænet af Jørn Jensen.

Krocket – beretning for 2018
Leif Witt
Året har været en blanding af spil, socialt samvær og arbejde. Vejret har tilladt, at vi har kunnet spille hver
tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag hele året næsten uden aflysninger.
I foråret stoppede Egon Murrekilde som formand. Spillerne siger Egon mange tak for mange års godt
arbejde. Vi er glade for, at han fortsat er aktiv og spiller næsten hver gang samt bidrager til godt
sammenhold med sit gemytlige væsen.
De samme 17 aktive spillere har holdt ved hele året igennem, og det er meget tilfredsstillende. Men –
desværre har vi ikke formået at få nye spillere, selv om vi har forsøgt på forskellig vis. I forbindelse med
Kværndrup-ugen holdt vi åbent hus. Der kom to for at prøve spillet, men de kom desværre ikke igen. I juni
deltog klubben som en af de få klubber på Fyn i DGI’s ”Krocketsportens dag”, hvor vi igen holdt åbent hus.
Vi opnåede et fremmøde på 0 personer! I november havde vi et indlæg i 5772 Kværndrup.
Vi har dog også succeshistorier. Lørdag den 1. september afholdt vi et stævne på banerne bag ved hallen.
Der deltog 46 spillere fra syv fynske krocketklubber. Tilbagemeldingerne lød på et godt arrangement.
Mange af vores spillere har også deltaget i stævner, som andre klubber har arrangeret.
To af vores spillere har deltaget i Fynsmesterskabet i parturnering, og en spiller har deltaget i
enkeltmandsturneringen. I år var der desværre ingen af dem, der vandt.
Vi har lavet vores eget klubmesterskab, hvor finalen blev afviklet som opvarmning til vores sommerfest.
Der er også blevet arbejdet. Banerne skal jo slås. Klubhuset trængte til to gange maling, så vi malede, når
vejret tillod det i den meget varme sommer. I foråret holdt vi arbejdsdag med en meget grundig
hovedrengøring af klubhuset, rensede omgivelserne for ukrudt og beskar buske og hegn. Det er med til at
give et ejerskab til tingene og glæde ved at udføre noget sammen.
Traditionen tro holdt vi også julefrokost. Det sociale er en meget vigtig ting i vores lille krocketverden.
Egon og Leif har deltaget i to netværksmøder under Krocket Fyn. Leif har deltaget i det første
instruktørkursus under DGI.
Afslutningsvis vil krocket sige mange tak til Bierparty og KIF’s bestyrelse for god økonomisk støtte.

Seniorudvalget - Torsdagsmotion – beretning for 2018

Bodil, Grete, Solveig og Gerda
Torsdagsmotion indeholder et alsidigt program som hidtil med god motion for seniorer.
Der er fælles opvarmningsgymnastik instrueret af Doris til god musik. Derefter deler vi os i hold efter eget
ønske og spiller Ringo, softtennis, tæppecurling og petanque.
Selv om der er andre muligheder for spil, er de nævnte de mest anvendte.
Efter en lille pause spiller vi videre og vælger eventuelt en anden aktivitet. Til slut, når vi har givet den hele
armen og har sved på panden, er det tid til udstrækningsøvelser, som bliver instrueret af Doris.
I år er vi 21 tilmeldte medlemmer, men kan dog sagtens være endnu flere. I efteråret har vi forsøgt at kapre
flere medlemmer ved hjælp af et indlagt ark i Senior Bladet. Arket var fra Idrætsforeningens hjemmeside
med oplysning om Seniorhold med bl.a. Torsdagsmotion. Det har desværre ikke givet det store resultat,
som vi ellers så hen til.
Både før jul og ved sæsonslut har vi haft sammenkomst i hallens cafeteria med smørrebrød, øl, vand og
kaffe.
Alle deltagere hjælper til med opstilling og nedtagning af diverse redskaber. Tak for godt socialt
sammenhold.

Fitness – beretning 2018
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 2018 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.

