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Dette er min første beretning som formand for Hovedforeningen i Tarup Paarup Idrætsforening. 

Vi kan starte med at konstatere at et år går vanvittig hurtigt. Og hvad har vi så brugt tiden på i det 

forgangne år? 

Selvom at jeg har været en del af TPI i mange år – så er der stadig meget nyt at lære i en forening med over 

2.200 medlemmer. Ja over 2.200 medlemmer – et stort aktiv for hele for lokalområde. Og dette store aktiv 

skal vi forblive med at være. Især når vi ser på vores beliggenhed i forhold til 2 af Odenses store skole. 

Tarup Skole og vores nærmeste nabo Pårup Skole.  

Derfor handler det om udvikling. 

Økonomi – er en vigtig faktor for at skabe sig mulighederne for udvikling. Vi har en sund økonomi og skal 

holde fast i dette. Vi har i det forgangne år brugt tid på forenkling. Lønninger ligger nu i selvstyret, 

oprettelse af MobilePay, færre og mere effektive bestyrelsesmøder, enkelte møder for forretningsudvalget, 

Leg og bevægelse etc. 

Krolf – vores ene nye sportsgren i 2017, som blev oprettet under motionsafdelingen. Den holder til ved 

Tipus. 

E-sport – vores anden nye sportsgren i 2017/18, som blev til virkelige i stuen i parcelhuset ved siden af 

hallen. En kæmpe tak til ildsjælene primært Henrik og Søren, men også de mange trænere. En speciel stor 

tak til Odense Kommune, Pårup Elforsyningsfond, Nordea Fonden, Excotech, AjourSystem A/S, som via 

midler gjorde det muligt at etablere TPI E-sport.  

Omklædningsrum – og Hal 3. 

Det har vi virkelig brug for. Fodbold sukker efter flere omklædningsfaciliteter til alle de aktive – over 800 

aktive + et antal passive.  Indendørssportsgrenene sukker efter mere halvtid. Dels kan vi trække timer hjem 

fra diverse andre haller og gymnastiksale, men vi kan også give bestående medlemmer bedre forhold.  

Mange idrætsudøvere oplever alt for mange medlemmer på et for lille areal i hallerne. 

Antallet af unge mellem 0 og 19 år er de sidste 10 år steget med 10 % i vores lokalområde. Det øger 

behovet for yderligere faciliteter. 

Samtidig ønsker Pårup Skole også flere hal timer, som vi pt. ikke kan efterkomme. 

Det handler om økonomi, og derfor er vi i fortsættende dialog med Odense Kommune.  Håber virkelig det 

lykkes, idet vi kan se midlerne jo findes. Tænker her på midler til kunstgræsbaner i Ådalen og Tennisanlæg i 

Marienlyst etc.  

TPI Nyt – findes nu ikke mere og derfor er det vores alle sammens hjemmesider, facebook vi skal finde 

informationerne på. Besøg gerne vores helt ny hjemmeside, som vi fik etableret i 2017. 

Selvstyret – er en vigtig brik i hele vores udvikling. Selvstyret med Steen Jørgensen i spidsen skal fortsat 

være med til at sikre tidssvarende sportsfaciliteter.  Det er i 2017 blandt andet sket ved: nyt LED lys i 

annekshallen og hal 1, renovering af stuen i parcelhuset til E-sport , nye vinduer i cafeteriet etc. Det giver os 

en stor frihed til at få gjort det, som er bedst for TPI. 
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Albani – Hovedbestyrelsen har forlænget samarbejdet med yderligere 5 år – indtil udgangen af 2022. Så der 

vil også de næste 5 år være Albani øl og vand i TPI. 

 

Vi har netop afholdt vores årlige loppemarked i Påruphallerne – for 33. gang. En kæmpe tak skal lyde til 

Bente Pedersen for hendes engagement i dette arrangement. Igen med et overskud og vi har nu over tkr. 

500 stående til indkøb af rekvisitter etc.  

Vi kommer dog til i hovedbestyrelsen at diskutere loppemarkedets fremtid. Det er ikke og bliver ikke 

nemmere at skaffe frivillige hjælpere og samtidig er der mange loppemarkeder og mange private sælger 

deres brugte ting på nettet. 

Netop frivillige hjælpere og ledere er en af tidens store udfordringer. Vi skal forsøge at arbejde med en 

struktureret måde at få unge folk med ind foreningslivet. Det kommer vi til at arbejde yderligere med i 

2018 og fremover. 

Den næste store opgave, som vi står overfor i TPI er af administrativ karakter. Nemlig GDPR – 

persondataloven – som træder i kraft den 24. maj 2018. Hvilke data må vi gemme? Hvordan? Hvor længe? 

Hvem må gemme? Hvor? Mere om dette på næste hovedbestyrelsesmøde. 

Tusinde tak for samarbejder til alle i TPI. Uden alle jer hundrede vis af engagerede frivillige kunne en 

forening af TPI’s størrelse ikke eksistere og fungere. 

 

Pårup den 30. april 2018.  

 

Michael Max Hansen 

Hovedformand, Tarup Paarup Idrætsforening, 

 

 

 

 

 


