
Beretning for 2019 for Hovedforening i Tarup Paarup Idrætsforening. 
 

Velkommen til hovedgeneralforsamling i Tarup Paarup Idrætsforening. Lidt forsinket ☺. 

Vi har igen i 2019 formået at øge vores aktive medlemstal. Vi er ved udgangen af 2019 ikke færre end 2500 

aktive idrætsudøvere i TPI. En stigning på ca. 250. Største fremgang har håndbold med over 100 nye 

medlemmer, men også badminton, motion og gymnastik kan fremvise pæne fremgange.  

Der skal igen lyde en stor tak alle de mange engagerede frivillige, bestyrelser, selvstyre, halinspektør incl. 

ansatte, cafeteria etc. for at drive en velfungerende forening. 

Økonomi  

Kommer Kenneth Broe tilbage hertil.  

Ny halinspektør  

 Velkommen til Ole Nielsen. Vi glæder os meget til det nye samarbejde. Det tegner rigtig godt. Ole er 

uddannet tømrer. Også en stor tak til Ole Hansen for hans indsats igennem 23 år. Nu skal Ole Hansen nye 

efterløns/pensionisttilværelsen. 

Omklædningsrum – og Hal 3. 

Vores udfordring er ikke blevet mindre - jvf. medlemstallet. Jeg vender tilbage hertil under planer. 

Loppemarked 

Vi blev Corona ramt, idet vi havde planlagt at holde indendørs loppemarked den 7.6.2020. i Tarup Center. 

Nu bliver det alene udendørs på parkeringspladsen bag Shell den 6. september 2020. Vi er dog klar til 

næste forår – sammen med Tarup Center. 

Æresmedlemmer 

Vi har fået to nye æresmedlemmer – nemlig Annie Østergaard fra gymnastik og Gorm Max Guldmann fra 

fodbold. Begge to ildsjæle, som har langt mange timer i TPI igennem mange år. Tillykke til jer. 

Corona 

En mærkelig tid, som vi gennemlever. I TPI har vi fået de kontingenter indbetalt, som forventet– uden at 

nogen medlemmer har ønsket refusion. Vi har heller ikke oplevet medlemsafgang. Derfor var det vigtigt at 

vi fik åbnet for både udendørs- som indendørs sportsgrene inden sommerferie.  Således medlemmer stadig 

mærket sammenholdet og det sociale i TPI.  

Cafeteriet har selvfølgelig været lukket. Derfor en opfordring til at benytte cafeteriet, således vi får 

omsætningen på omgangshøjde igen. 
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Nye formænd 

Anders Nørgaard er i fodbold afløst at Torben Orloff. 

Thomas Olsen er i håndbold afløst af Chris Egholm. 

Nils Bjørn ønsker at stoppe i Motion, men der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling til august. 

 

 

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 25. juni 2020. 

 

Michael Max Hansen 

Hovedformand, Tarup Paarup Idrætsforening, 

 

 

 

 

 


