Beretning for 2016
Endnu et år er gået siden vi sidst holdt hovedgeneralforsamling.
På sidste generalforsamling kunne jeg fortælle, at der blev arbejdet ihærdigt på
tegninger til en ny træningshal på størrelse med annekshallen. Tegningerne er netop
færdiggjort, og indeholder foruden træningshallen nye bade- og omklædningsrum til
fodboldafdelingen samt depotrum, mødelokaler og lokaler for fysioterapi.
I forbindelse med tegningerne har hovedbestyrelsen udarbejdet en rapport vedr.
udbygningsplanerne.
Rapporten skal bl.a. anvendes som præsentationsmateriale overfor Odense
Kommune.
Det har været en langvarig proces, men jeg synes selv, at planerne er utrolig
spændende.
Det er ingen hemmelighed, at vi er udfordret med hensyn til træningsfaciliteter.
Enkelte afdelinger er nødsaget til at leje sig ind i idrætshaller andre steder i byen for
at kunne tilbyde træning mere end én gang om ugen. Også på bade- og
omklædningsfaciliteter er vi udfordret. Det er et puslespil at få fordelt disse faciliteter
både til træning og til kamp. Derfor er der indregnet 10 nye omklædnings- og
baderum i de færdiggjorte tegninger.
Når det så er sagt, må vi ikke glemme, at vi i dag råder over et af byens bedste og
smukkeste anlæg. Overalt fremstår vore faciliteter utrolig velholdte, og det er ingen
hemmelighed, at vi hos Odense Kommune er et godt eksempel for andre foreninger.
Vi er stadig den tredje største idrætsforening på Fyn, når vi måles på antal
medlemmer.
Medlemsmæssigt ligger vi på niveau med sidste år. Enkelte afdelinger har oplevet en
pæn fremgang, medens andre har oplevet en tilbagegang. Tilbagegangen har været
særlig mærkbar i vores gymnastikafdeling, hvor der bl.a. er konkurrence fra
fitnesscentrene. Det er en kedelig udvikling, idet idrætsforeningen ikke som tidligere,
vil være det naturlige samlingssted. Det kan på sigt skade såvel kammeratskab som
det sociale sammenhold.
I 2016 er der sket flere ændringer af vore faciliteter.
Vi har etableret et fælles styrke- og genoptræningsrum i hallen. Etableringen er
finansieret ved hjælp af midler fra loppekontoen, og kan benyttes af alle vore
afdelinger.
På fodboldstadion har fodboldafdelingen etableret et flot indgangsparti. Stadion har i
samme forbindelse fået navnet Home Park.
Endelig har vi i 2016 færdiggjort foreningens nye hjemmeside. Den gamle
hjemmeside kunne ikke længere tilfredsstille de behov og ønsker, der er til en
moderne hjemmeside.
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Den teknologiske udvikling betyder desværre, at det er blevet vanskeligere at
fastholde vore annoncører. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at vores
medlemsblad TPI-Nyt, vil blive udfaset med udgangen af 2017.
I Selvstyret med Paarup-Hallen har vi en god og sund økonomi. En økonomi, der er
nødvendig for at kunne løfte de mange opgaver, der opstår i så stor en forening.
I 2016 har vi således fortsat udskiftningen af store dele af trådhegnet omkring vore
fodboldbaner på den anden side af åen. Dette er blandt andet sket i forbindelse med
modtagelsen af en ekstraordinær bevilling på kr. 150.000 fra Odense Kommune.
Vi mangler stadig at få skiftet hegnet omkring bane 4 og 5, men det vil ske i takt med
at der kan afsættes midler dertil.
I 2016 var vi så heldige at modtage donationer fra Fioniafonden og Nordeafonden på
kr. 75.000. Disse donationer har gjort det muligt, at foretage en udskiftning af
inventaret i hallens cafeteria. Der er således indkøbt nye stole og borde.
Alt dette har kun været muligt på grund af vores selvstyre. Uden selvstyret ville vi
med garanti have haft nogle faciliteter, der ikke blev vedligeholdt i samme grad som
nu. Det ville simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at rejse penge til sådanne formål.
Annekshallen er ligeledes kommet ud af 2016 med et pænt overskud, der er
resultatet af en god og stabil udlejning. Driften går som forventet, og vi kan
konstatere, at der heller ikke i 2016 har været større vedligeholdelsesopgaver.
Den gode økonomi har betydet, at vi også i 2017, vil kunne tilbagebetale afdelingerne
det tillæg vi har påført udlejningsfakturaerne ud over den egentlige leje i 2016.
TPI-Nyt er også i 2016 udkommet 6 gange.
Det er ingen hemmelighed, at stoffet til bladet er faldet i takt med afdelingernes brug
af hjemmesiden. Det har betydet, at det er blevet vanskeligt, at fastholde vore
annoncører i bladet.
Det betyder desværre, at hovedbestyrelsen har besluttet, at bladet udfases og
udkommer for sidste gang med udgangen af 2017.
Loppemarkedet i 2016 var igen en god indtægtskilde. Vi har dog i 2016 måtte
konstatere en mindre nedgang i indtjeningen i forhold til 2015. Nedgangen skal nok
ses som et resultat af de mange loppemarkeder der afholdes overalt.
I 2016 har vi bistået Tarup Centret i forbindelse med deres afholdelse af et
loppemarked på parkeringspladsen foran centret. Ifølge aftalen med centret tilfalder
standlejen for de enkelte stadepladser TPI.
Loppemarkedet er stadigvæk en fin indtægtskilde, men også et arrangement, der
spiller en stor social rolle. Det er et arrangement, hvor vi har lejlighed til at være
sammen med andre medlemmer på tværs af afdelingerne, og hvor vi har et fælles
mål, at skaffe penge til fornyelser i de enkelte afdelinger.
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Sportsligt har 2016 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte
afdelinger. Det er således blevet til adskillige mesterskaber og oprykninger.
Resultaterne er selvfølgelig vigtige, men nok så vigtigt er det, at det sociale
sammenhold i afdelingerne fungerer og stadig udbygges. I vores forening skal der
være plads til alle, og alle skal føle, at de er en del af foreningen.
I kraft af mit arbejde i de selvejende haller i Odense Kommune, har jeg ofte
bemærket, at vores forening er et forbillede for mange andre foreninger, når det
gælder måden, hvorpå vi driver vores forening. Det kan ikke undgå at gøre mig stolt.
Jeg kan ikke lade være med at være imponeret af det store arbejde, der lægges i vore
ungdomsafdelinger. Det er en fornøjelse at se, hvordan trænere, instruktører og ledere
arbejder seriøst med de unge. Heldigvis oplever afdelingerne en stor opbakning fra
forældrekredsen. Vi oplever, at mange forældre involverer sig i børnenes træning,
eller de går til hånde med andre praktiske ting. Uden denne opbakning, ville det ikke
være muligt, at drive en forening af TPI´s størrelse.
Resultatet heraf afspejler sig i en masse børn og unge, der udstråler gejst og glæde,
når de er i foreningen, og som til kamp, individuelt eller som hold opnår mange fine
resultater.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i hovedbestyrelsen for et godt og
konstruktivt samarbejde i 2016.
Tak til alle, som har ydet en indsats for vores forening.
Tak til vore annoncører, sponsorer, Odense Kommune og andre, der har støttet vores
forening økonomisk eller på anden måde.

Steen Wandrup Jørgensen
Hovedformand

