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Velkommen til hovedgeneralforsamling i Tarup Paarup Idrætsforening.  

Endnu et år med delvist Corona nedlukning er gået. Heldigvis ser det ud til, at vi nu i Danmark er på den 

anden side. Det har dog påvirket os på flere måder. 

Økonomi  

Kommer Kenneth Broe tilbage til. Vores økonomi er stadig god, selvom vi selvfølgelig er påvirket af 

cafeteriets manglende omsætning og afholdelse af indendørsarrangementer, fester, julefrokoster etc.    

Medlemstal 

Ved årsskiftet 31.12.2021 var vi ca. 2.200 medlemmer. Dette tal var ved årsskiftet af 31.12.2019 ca. 2.500. 

Altså en nedgang på ca. 300 medlemmer. Og det kan sagtens hænge sammen med de løbende restriktioner 

der var – også i 2. halvår af 2021. 

Største nedgang i gymnastik med ca. 150, motion med ca. 50 – og øvrige fordelt over flere andre afdelinger. 

Medlemstilgang finder vi i badminton med plus 21 og i tennis med plus 98.  

Vi skal huske, at vi er en meget veldrevet og økonomisk godt funderet idrætsforening, som har et rigtig 

godt ry i lokalsamfund. Derfor en opfordring til alle afdelinger om endelig at profilere sig på sociale medier 

etc. 

Velfærdens fundament 

Hovedformand Michael Max Hansen har deltaget på vegne af Tarup Paarup Idrætsforening. Velfærdens 

Fundmanet er en politisk beslutning om at tildele lokalområderne i Odense Kommune er pulje penge, hvor 

der tages udgangspunkt i skolerne – for vores vedkommende Paarup Skole. Paarup og Villestofte pulje er på 

kr. 29,4 mio. Heraf 13,9 til modernisering af skolen – 12,4 til vedligeholdelse af skolen – 3,1 til 

lokalområdet. Løberuter, fitness redskaber, amfitascene, bænke etc. 

Det allervigtigste for TPI er den brugerundersøgelse, som blev foretaget. Den viste enorm stor opbakning til 

yderligere omklædnings- og halfaciliteter. 

Omklædning- og halfaciliteter 

Lige efter sommerferien 2021 iværksatte TPI en hel serie mindre videoer på Facebook, som skulle være 

med til at belyse de udfordringer, som vi står overfor i TPI. Dette har helt sikkert øge kendskabet i vores 

lokalområde til TPI´s udfordringer. Samtidig har politikkerne fået TPI på nethinden. Torben Orloff, Steen 

Jørgensen og Michael Max Hansen deltog desuden i to valgmøder op til kommunalvalget. Dels i SIKO og 

Tarup Center. Dette for at gøre politikkerne opmærksomme på vores udfordringer. 

Vi har nøjagtigt de samme faciliteter i dag, som for 30 år siden. To haller og sammen antal 

omklædningsrum – og medlemstallet er steget voldsom pga. nybyggeri, udskiftning i bestående boligmasse 

etc. Alt sammen noget, som er udenfor TPI`s kontrolcirkel. Men det betyder, at vi er presset med 

”Omklædningsrum og hal nok til alle”. 
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Næste ønske er møde med Odense Kommune – så vi kan fremføre vores synspunkter endnu engang. 

 

 

Alle jer frivillige 

Tak til halinspektør Ole Nielsen og hans folk inkl. rengøring.  

Samt alle jer frivillige ledere, instruktører, trænere etc. som får TPI til at fungere hver eneste dag – til glæde 

for alle vores medlemmer og lokalsamfundet. 

 

Pårup den 29. april 2022.  

Michael Max Hansen, Hovedformand, Tarup Paarup Idrætsforening, 


