
Beretning for 2020 for Hovedforening i Tarup Paarup Idrætsforening. 
 

Velkommen til hovedgeneralforsamling i Tarup Paarup Idrætsforening.  

I Danmark bliver der hvert år valgt årets ord. De ord der lige falder mig ind for 2020 er selvfølgelig Corona, 

PCR-test, kviktest, mundbind, restriktioner etc.  Alle ord, som i mine ører har en negativ ladet klang. 

Derfor vil jeg hellere fokusere på, hvor godt vi i TPI er kommet igennem det sidste års tid. 

- Uændret medlemstal ca.  2500 og endda fremgang i f.eks. tennis 

- Alle medlemmer har betalt kontingent 

- Vi opfandt alternative måder at dyrke vores sport på og det sociale. 

- Online træning 

- Løb rundt om jorden med badminton, hvor formanden blev hædret på behørig vis – Årets ildsjæl. 

- Ny udendørs håndboldbane 

- Foretaget diverse renovering, malerarbejder etc. på hallerne, fodbolds nye publikumsområde, LED 

skærme. 

- Allerede nu er medlemstallet på vej op igen. Fodbold har f.eks. fået over 100 nye medlemmer indenfor de 

sidste 4 -6 uger. Tennis har en fremgang på 30% 

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. 

I har klaret det sublimt i et år med mange nye tiltag/forandringer/restriktioner, som vi alle skulle forholde 

sig til. 

Økonomi  

Kommer Kenneth Broe tilbage hertil. Vores økonomi er stadig god og en speciel tak til De Frie Købmænd 

ved Ulrik Rasmussen fra Løvbjerg i Tarup Center, som støttede os med en flot donation på kr. 25.000. 

Vortes cafeteria har været hårdt ramt af nedlukning, hvilket selvfølgelig også har haft indflydelse på 

hovedforeningen indtægter i form af forpagtningsafgiften. Derfor støt nu rigtig godt op om cafeteriet nu og, 

når sommerferien slutter og den nye sæson starter i august. 

Halinspektør  

 Tak til Ole Nielsen. Det har været en fornøjelse, hvor du har reageret dejlig hurtigt, når der f.eks. skulle 

foretages ændringer i forbindelse med corona. 

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 29. juni 2021. 

Michael Max Hansen, Hovedformand, Tarup Paarup Idrætsforening, 


