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Velkommen til hovedgeneralforsamling i Tarup Paarup Idrætsforening. 

Endnu et år er gået vanvittig hurtigt.  

Vi har igen i 2018 formået at øge vores aktive medlemstal. Vi er ved udgangen af 2018 ikke færre end 2265 

aktive idrætsudøvere i  TPI. En stigning på 152. Største afdeling er fodbold med 765 medlemmer. Tæt 

forfulgt af gymnastik med 734. Motion, badminton, e-sport , fodbold, håndbold og gymnastik her 

fremgang. Gymnastik er blevet 162 flere. Tennis er eneste afdeling med fald i  medlemstal på 57. Desværre 

primært blandt unge mennesker, som ikke længere vælger tennis til.  Det er for øvrigt en udfordring på 

landsplan. 

Der er altså noget, som vi gør helt rigtigt i en veldrevet forening med god organisation, god økonomi, 

utroligt mange engagerede frivillige, bestyrelser, selvstyre, halinspektør incl. ansatte, cafeteria etc.  

Kæmpe anerkendelse herfor. Og stor tak for indsatsen. 

Økonomi – Kommer Kenneth Broe tilbage hertil. God økonomi er stadig en vigtig forudsætning for at vi kan 

udvikle os i de enkelte afdelinger. 

E-sport – Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 19. september 2019. Lasse Lægteskov blev ny 

formand. E-sport er i dag ca. 25-30 medlemmer. De vil gerne være dobbelt så mange. De arbejder ihærdigt 

på at finde flere trænere smat en stor event i Påruphallen til august. 

Omklædningsrum – og Hal 3. 

Odense Kommune er i øjeblikket ved at indsamle ønsker fra foreningslivet i Odense på anlægsinvesteringer.  

Disse skal afleveres her i april måned. TPI har i februar 2019 afleveret alt ønsket materiale til Odense 

Kommune. Dette er sket i forlængelse af møde med Odense Kommune den 13. september. På mødet 

deltog Janne Jegind, Brian Dybro, Maria Brumvig og Araz Khan, hvor vi har en god og konstruktiv snak om 

vores udvidelsesplaner. 

Vi er stadig fortrøstningsfulde. Vi kan dog blive en smule bekymrede over, hvad de mange besparelser i 

Odense Kommune kommer til at betyde for øvrige anlægsinvesteringer. 

Vi har virkelig brug for omklædningsfaciliteter og hal gulv til vores stadig stigende medlemsskare. 

Breddeklub 

Vi er en breddeklub i TPI. Ikke desto mindre har TPI haft divisionsstatus igennem mange år. I 2018 var det 

dog første gang at fodbold kunne skrive divisionsstatus på visitkortet. Oprykningen til 2. division blev sikret i 

juni 2018.  

I det hele taget har fodbold sørget for, at TPI kom på såvel det fynske, som det landsdækkende landkort i 

2018. Årets fodboldklub på Fyn. Og så gik TPI Fodbold fra at være ganske ukendt til at være landskendt med 

vikarlandsholdet. Det er ikke hver dag, at der er 2-3 tv-stationer på besøg i Pårup – på samme dag. Sådan er 

det, når der lige pludselig er 5 nye landsholdspillere. 
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Loppemarked 

Vi har i 2018 afholdt vores årlige loppemarked i Påruphallerne. Overskuddet blev kr.23.000. Det svarer til 

indtægterne ved tombola og entre. Der kom kun ca. 450 gæster ( mod normalt 7-800 ) 

Som i sikkert har bemærket har vi udskudt loppemarkedet 2019. Vi kom tidsmæssigt bagud og vi skal have 

nytænkt loppemarkedet. 

 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. 

 

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. 

Og husk. Sammen står vi virkelig stærkt, som forening. 

 

Pårup den 24. april 2019. 

 

Michael Max Hansen 

Hovedformand, Tarup Paarup Idrætsforening, 

 

 

 

 

 


