
Beretning for året 2020 

 

Det har været et år, som går over i historiebøgerne - også i fodboldklubben. Mest af alt pga COVID-19 med 

alle dens konsekvenser. Aflysninger, træninger i små grupper med afstand, masser af afspritning og siddende 

publikummer. Det har ikke været nemt at være spiller, træner, holdleder eller for den sags skyld at være 

tilskuer.  

 

I marts måned - umiddelbart før turneringsstart - lukkede klubben ned. Med restriktioner åbnede vi lidt op 

igen et par måneder før sommerferien, men vores årlige afslutning i juni måtte aflyses pga 

forsamlingsforbud. Pokaler blev trods alt uddelt på holdene og det blev omkring den tid også klart for os, 

at vores 2 herreseniorhold rykkede op i hhv serie 1 og 3. En flot bedrift af spillerne og trænerne! 

 

Der blev oprettet “coronapuljer” som kunne ansøges af foreningerne mhp aktiviteter, markedsføring o.lign. 

i sommer- og efterårsmånederne. Det benyttede vi os af og kunne derfor henover sommeren tilbyde bl.a. 

træning med (tidligere) professionelle spillere, målmandstræning og foredrag.  

 

Køge Festuge blev som så meget andet aflyst, men takket være festugens partnere er der blevet holdt hånd 

under de foreninger, som normalt tager vagter. Deriblandt os. Det har betydet at vi modtog et beløb, vi 

forventeligt ville have tjent. Penge som kan bruges til målmandstræning, rekvisitter, arrangementer eller 

andet, der kan komme medlemmerne til gode.  

 

Efter sommeren fik vi igen gang i fodbolden og turneringsholdene kunne atter spille kampe og færdigspille 

efterårsturneringen inden der igen blev lukket ned for bl.a. indendørstræning og vinterbold. Klubben 

afholder som regel DBU indestævner for de yngre årgange og tjener lidt på det. Det blev ikke til meget i 

slutningen af 2020.  

 

Det meste af året kæmpede vi med caféforpagtningen. Det var svært at drive en café, som en stor del af 

tiden skulle holdes lukket pga en Corona. Vi søgte lønkompensation for vores bestyrer, men der var også 

andre faste udgifter, der skulle dækkes. Vores Bestyrer, Pia, stoppede i slutningen af efteråret og en håndfuld 

frivillige drev derefter caféen de sidste par måneder mhp at øge indtægtssiden. I regnskabet er der et 

underskud på cafédriften, men takket være de andre foreningers bidrag, er skaden begrænset. Klubben 

opsagde med udgangen af 2020 forpagtningen. 

Cafe’en drives eller rettere skal drives af Claus, som er uddannet kok og har et stort drive for at få Cafe’en i 

omdrejninger igen – Vi ønsker naturligvis Claus alt det bedste og tror på, at han kan drive den til glæde for 

alle hallens brugere.  

   

I løbet af et kalenderår kommer der nye medlemmer til og andre stopper. Coronanedlukningerne har 

heldigvis ikke betydet noget nævneværdigt tab af medlemmer hos os. Medlemstallet er derfor nogenlunde 

stabilt og dermed er fundamentet for at drive vores klub videre på samme niveau som tidligere og 

forhåbentlig endnu bedre stadig tilstede.  

 

Medlemmernes kontingenter er klubbens primære indtægt, men i december plejer vi at supplere den med 

salg af juletræer og fyrværkeri. I år måtte vi droppe at sælge juletræer fra Solgårdsparken, da kommunen 

anlagde regnvandsbassiner. Det er desværre nok den primære grund til at vi ikke fik afsat det forventede 

antal træer, men der blev dog solgt ca. 400 stk. og bidrog positivt til økonomien, dog ikke helt på samme 

niveau som vanligt. 

 



Fyrværkerisalget startede ud med indbrud i containeren, men vi fik hurtigt nye forsyninger og d. 30. og 31. 

satte vi salgsrekorder. Ifbm. indbruddet blev den container vi havde lejet beskadiget og vi valgte derfor, at 

købe containeren, dette vil på sigt spare os for lejen og logistikken omkring håndteringen af containeren. 

Vi er dybt taknemmelige for at så mange lagde vejen forbi og købte deres krudt hos os 

Der var også mange der købte en virtuel raket for at støtte os, det var også fantastisk. 

 

Vi har også indtægter i form af sponsorater. Det er hovedsageligt bandereklamer omkring opvisningsbanen 

og reklamer på kamptøj, vi har tilbudt sponsorerne. 

Dette arbejde har givet et fornuftigt resultat i 2020 og det fortsætter naturligvis videre i 2021. 

 

Regnskabet, som vi kommer til om lidt, viser et positivt resultat på kr. 41.000, hvilket vi er meget tilfredse 

med.  

 

2020 har været et udfordrende år. Noget har været mindre godt, men heldigvis har der også været 

lyspunkter. Især vil jeg fremhæve medlemmernes - og deres forældres - velvillighed til at betale 

kontingenter og vedblive med at være en del af vores klub på trods af en del nedlukkede måneder. 

Der skal også lyde en kæmpe tak til alle vores trænere og øvrige frivillige, som har gjort en ekstraordinær 

indsats med at planlægge og gøre træningerne attraktive for spillerne under disse noget anderledes 

forhold at arbejde i.   

 

For vores seniorafdeling toppede det hele i sommeren, da vi igen lykkedes med at spille os op i Serie 1. 

Stor tak til teamet omkring seniorafdelingen, som også betød, at det var Nicklas Mosegaard, der løb med 

titlen som årets træner. 

Nicklas valgte dog sidst på året at forlade os, men et nyt team har set dagens lys og vi ser optimistisk på 

fremtiden for vores senior afdeling. 

 

Den helt store pris, titlen som årets AIK’er, løb Jacob Bruun helt fortjent med, Jacob gør en kæmpe indsats 

med træning af sit drengehold og er altid hjælpsom hele vejen rundt i klubben. 

Desværre blev det både en sen og lidt tam fejring, men vi fik overrakt pokalen til en noget overrasket 

Jacob. 

 

I efteråret modtog en anden af vores frivillige, nemlig Conni Olsgaard, også en særdeles velfortjent pris: 

DBU’s og Arbejdernes Landsbanks ”Frivillighedspris”.  

Udover æren fulgte der også et gavekort med på kr. 15.000 til indkøb af materialer. 

 

Så stort tillykke til Conni og Jacob!  

 

Vi har fra fodbold også deltaget i etableringen af den nye crossfitbane, som blev klarmeldt 1. maj i år. Her 

skal lyde en stor tak til AIK Gymnastik, som i denne sag har trukket det store læs med NordeaFonden, 

som har betalt og Kompan, som har lavet banen. 

  

I bestyrelsen glæder vi os til at tingene normaliseres. Ikke mindst at vi igen kan være sociale på tværs af 

holdene og med endnu flere tilskuere på linjerne til kampene.  

 

Formanden 

AIK 65 Strøby Fodbold 

 


