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Formandens beretning for 2019 

Antallet af medlemmer i klubben ligger lige nu på ca. 300. Dette er en anelse højere end sidste år men 

vi er som mange andre klubber ganske udfordret på ungdomssiden med små årgange og mange andre 

fritidstilbud i dag end at spille fodbold.  

Vi er meget opmærksomme på denne udvikling, og det har meget stor prioritet for klubben at forsøge 

at fastholde og rekruttere nye medlemmer startende med de helt unge. Sammen med DBU og Strib 

Skole igangsættes der derfor en række koordinerende aktiviteter i løbet af foråret.   

Det er generelt klubbens hensigt at yde en indsats for rekruttering of fastholdelse hele vejen op 

igennem ungdomsrækkerne og helt frem til seniorer og de ”gamle”. Der er her forskellige tiltag som 

kan gøres, og her har vi sandsynligvis behov for at kombinere det traditionelle med det alternative, og 

dette i god sparring og samarbejde med vores trænere og frivillige. I den forbindelse er der planlagt 

trænermøde her primo marts og hvor vi håber på god tilslutning.  

I januar/februar sidste år afholdt vi vores årlige SIF-Cup og Min SIF Cup og med en god sportslig 

afvikling og igen, igen med rekordstor deltagelse. I de nyligt afviklede SIF-Cup samt Mini SIF Cup i 

år, da var antallet af deltagende hold ligeledes rekordstor samtidig med, at udvalget af pladsmangel 

var nødt til at sige nej til rigtig mange hold.   

SIF Cup’en er derfor et meget stort arrangement og trækplaster, som over disse to weekender trækker 

skønsmæssigt 3-4.000 mennesker her op i hallen. Det er godt for spillerne, det er godt for klubben og 

det er godt for byen. Fra klubbens side en stor tak til persongruppen bag SIF Cup’en for en kæmpe 

indsats.  

Klubbens fodbold-uge i sommers løb også af staben med fuld tilmelding og til stor tilfredshed for de 

unge mennesker. Også her en stor tak til fodboldugens trænere og hjælpetrænere for at give børnene 

en god oplevelse.  

Vores ide og ønske om anlæggelse af en kunstgræsbane eksisterer også fortsat. Lige nu er vi en del af 

en initiativgruppe, som gennem Udviklingsgruppen i Strib og i samarbejde med kommunen, arbejder 

med at etablere en række foreninger og aktiviteter (kommunale, sociale, tværkulturelle m.v.) i SFA 

regi. I vores tilfælde her arbejder vi på muligheden for at etablere en indendørs kunstgræsbane og 

integreret i det overordnede idegrundlag. Det er en længere og ret tung proces, men i fald det 

lykkedes, da skønnes de samlede fordele være langt større end at etablere en bane selv.    

2019 var også året hvor vi i Strib IF af DBU Fyn blev nomineret til og kåret som Fyens Bedste 

fodboldklub. I skrivende stund er vi nomineret til Danmarks bedste Fodboldklub sammen med tre 

andre klubber; Frederiksberg, Måløv samt Aakirkeby. Vinderen findes af DBU den 24. februar. 

Uanset hvem vinderen bliver så skal vi som klub alle være vildt stolte over både kåringen som Fyens 



Bedste Fodboldklub samt nomineringen til Danmarks bedste klub. Dette skal vi endvidere være gode 

til at kommunikere ud.  

I august 2019 besluttede bestyrelsen i Strib IF Hovedforening at nedlægge denne. Årsagen her til var, 

at Strib IF Fodbold var eneste tilbageværende medlem under Hovedforeningen og at Hovedforeningen 

derfor havde udspillet sin rolle. Det er selvfølgelig vemodig, at en Hovedforening med 107 år på 

bagen nedlægges, men også en modig og rigtig beslutning af bestyrelsen bestående af Rena, Erling og 

Finn. Hovedforeningen har igennem årene ydet en enorm indsat for klubberne under 

Hovedforeningen. Hovedforeningens midler er blevet overdraget til Fodboldklubben mod at midlerne 

i væsentlig grad kom klubbens frivillige til gode. Dette er af klubben allerede blevet imødeset med 

bus, bad og drikke til mere end 30 personer fra klubben ifm. den Fynske Fodboldaward her i efteråret 

i Otterup-Hallerne.           

  

Økonomi 

Resultatet for 2019 udgør et all time high positivt resultat på ca. tkr. 195 mod budget på tkr. 61.  

Det høje positive resultat skyldes primært, at vi igennem de sidste 5-6 år benhårdt har arbejde på at 

tilføre klubben en anden indtjeningsplatform end fra kontingenter og kommunale tilskud alene.  

Alene i 2019 har aktiviteterne gennem OK på ca. tkr. 70, bandereklamerne tkr. 70, tøjsponsorat fra 

Middelfart Sparekasse på tkr. 30 samt Hummelsponsoratet på ca. tkr. 50 bidraget med samlet ca. tkr. 

220. Der til kommer ekstraordinære indtægter i år på godt tkr. 30 fra nedlæggelse af Strib IF 

Hovedforening samt tkr. 25 som præmie fra DBU for at blive Fyens Bedste Fodboldklub. 

Havde vi ikke etableret denne indtjeningsplatform og alene skulle basere økonomien på kontinenter 

og kommunale tilskud, da har klubbens økonomi set helt anderledes ud, og vi har ikke kunnet 

opretholde de meget lave kontingentsatser, gratis tøjordning, tilskud til ture, sociale aktiviteter m.v.   

Der er tre forhold i økonomien, som jeg gerne vil have at vi har en fælles forståelse for; 

For det første, da er det meget vigtigt at vi plejer og fortsat udvikler denne anden indtjeningsplatform; 

plejes denne ikke da kan grundlaget hurtigt falde fra hinanden.  

For det andet, da skal vi vise forstandighed selv om økonomien er god; man kan godt lade sig rive 

med i mindre vigtige projekter når der står et stort tilgængeligt beløb.  Ret basalt og ikke 

raketvidenskab, da er det altså nemmere at bruge penge end at tjene dem.  

For det tredje samt sidst og vigtigst, da er en forening ikke sat til Verden for at tjene penge men 

mindre at en opsparing tjener et givent formål. Derfor er det vigtigt, at midlerne kommer ud og 

arbejde og gøre gavn specifikt der, hvor det tjener klubben og dets medlemmer bedst.   

For nærværende er klubben er gældfri og med en EK på ca. tkr. 590. Som bestyrelse vurderer vi, at 

dette kapitalberedskab ligger i den øvre ende af det for nærværende nødvendige uagtet at der arbejdes 

på en kunstbane i SFA regi. Den samlede økonomi (investering og drift) er her fortsat i sin vorden.  

Det er derfor vigtigt, at klubbens fremadrettede indtjening øremærkes til specifikke formål om at 

rekruttere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende. Det nytter ikke noget at vi har mange 

midler hvis der ikke er nogle medlemmer. Vi må gerne investere i at udvikle klubben og gøre den til 

et endnu federe sted at være samt at spille fodbold.  Her må vi godt tillade os at stille større krav til os 



selv og også hæve ambitionsniveauet. Måske endda at bryde med noget af det traditionelle for at 

kunne udvikle klubben i den rigtige retning. Vi i bestyrelsen har nogle ideer, men vi behøver også 

nødvendigvis inspirerende hjælp, støtte og indspark udefra.  Derfor, er der et projekt med det rigtige 

formål, da vil vi som bestyrelse se positivt på at støtte dette.  

For at understøtte ønsket om at støtte forskellige aktiviteter, da budgetterer vi for 2020 ekstraordinært 

med et underskud på tkr. (70). I budgettet for 2020 er der tilstræbt at allokere markant flere midler til 

at rekruttere og fastholde. Parallelt hermed generelt at gøre klubben mere attraktiv for vores 

medlemmer, de mange trænere og frivillige samt Strib som by.    

Jeg vil til slut gerne på vegne af bestyrelsen sige trænere, målmandstræner, spillere, alle frivillige, de 

unge mennesker fra Perronen samt ikke mindst klubbens sponsorer og Middelfart Kommune en stor 

tak for et godt samarbejde i året som er gået.  

Med ønske og forhåbning om et godt sportsligt 2020 for Strib IF, da afsluttes hermed min beretning. 

 

Strib, den 20. februar 2020,  

Henrik Pedersen 
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