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Formandens beretning 2018. 

Først, en tak til alle dem, der har bidraget til at vi i Grantoften IF har kunne 

holde skruen i vandet. 

Vi har i 2018 arbejdet, på at løse de udfordringer og opgaver som løbende 

kommer, og når vi ser tilbage på 2018, så er der en del der er lykkedes og noget 

er ikke lykkedes som ønsket.  

Vi kom ud af 2017 med en god indsats, ind i 2018 med nye øjne på de 

kommende opgaver, og en god portion gejst i bestyrelsen. 

På senior siden så resultaterne lovende ud og vi kunne se i kortene at vi kunne 

blive i serie 2. I sig selv ganske godt, men om ambitionerne skulle række videre 

ud, måtte bero på en træner og spiller indsats. På sidste generalforsamling fik 

en god snak om hvad der skulle ske med vores senior 1, hvis udsigten til 

oprykning til serie 1 var at spore. Vigtigt her var at tage forholdene i betragtning 

og tage en ting ad gangen. 

Så i foråret indledte vi nogle forhandlinger med senior 1 træner Claus, for at 

sætte fokus på fastholdelse af spillere til holdet, samtidig var det vigtigt at se på 

mulighederne for at få flere spillere til. Og hvad skulle der til for at se 

muligheder. 

Vores anstrengelser bar ikke frugt, da Claus valgte at skifte til Ballerup BK, og 

det betød af han fik en del spillere med, og det betyder oftest, at et hold går i 

opløsning, hvilket til dels var tilfældet. Vi sagde farvel til et 11 mands hold og 

velkommen til et senior 8 mands hold. 

Senior 8 mandsholdet, består stadig af nogle af vores ”gamle” spillere, og et par 

nye tilføjelser. 

Holdet har vist sig at være yderst godt spillende og går igennem som en 

suveræn nr. 1. og vi kan alle kun se fremad og glæder os over dette hold. 

Som snakket om på sidste generalforsamling, så indledte vi et samarbejde med 

Grantoften FK/UK om etablering af hold. 

Et samarbejde som startede med et møde med snak om hvilke ambitioner der 

skulle sætte i værk. Vi blev enige om at starte stille op, og senere snakke 

værdier og holdninger. Et projekt som på flere fronter ville kunne styrke GIF, 

med en tilstrømning af medlemmer. 
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Situationen er som følger, samarbejdet mangler kommunikation og koordinering, 

informationer skal gives for at et dette projekt, skal lykkedes. 

Status er at Ballerup kommune v/Peter Bøgelund er med som en slags 

koordinator. Og en snak om det økonomiske blev sat på dagsorden, Erik Hansen 

forebyggende konsulent fra Ballerup kommune deltog. 

Resultatet blev at Erik her ville afholde alle udgifter til oprettelse af et unge hold 

fra FK, nyt tøj, kontingent, forsikring mv. Holdet skal oprettes med henblik på at 

spille turnering til efteråret 2019. 

Peter Bøgelund tilbød os en konsulent som sammen med os skulle udarbejde 

fremtiden for GIF, hvilket skulle ske gennem nogle seancer hvor vi satte fokus 

på udvikling. 

Et forløb som vi takkede ja tak til, og som har givet os en udviklingsplan, som vi 

er i fuld gang med at effektuere, og på et tidspunkt når vi har et bedre overblik 

så vil udviklingsplanen fremgå af vores hjemmeside. 

Vi ser frem til et frugtbart samarbejde med kommunen. 

 

Poder. 

Som starten af året så ud, så havde vi ikke rigtig nogle poder i klubben, men det 

er der rodet bod på nu. 

Vi har nu en hel del poder, som har fået tøj og er i fuld gang med at træne, 

spille og hygge sig. 

Vi har nogle rigtig gode forældre der bakker op om deres børn, hvilket vi også 

gør. 

Her ser vi også frem til et endnu bredere samarbejde med forældrene om, at 

skabe et godt fundament for klubben. 

 

Ungsenior. 

Vi sagde farvel til et senior 1, og goddag til nogle nye ung seniorer som vi nu 

forsøger at få endnu flere til holdet, således at de fremover kan spille 11-mands 

bold, og som det ser ud lige pt. så skal der arbejdes på at skaffe spillere til 

holdet. 
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Gammelmands afdelingen. 

Spiller nu i DBU og OBS49 regi, men fungerer som en del af GIF på lige fod med 

alle andre hold og spillere. 

Vi er mødt på med en snak om, klubfaciliteter som er til rådighed, eller ønsket 

om at være til rådighed, dog er snakken foregået via Facebook, hvilket vi i 

bestyrelsen ikke har set det hensigtsmæssige i, da vi ikke foretrækker denne 

form for kommunikation. 

Super veteraner har spillet i DBU regi, i denne vinterturnering, og her er det 

sportsligt gået rigtig godt, holdet ligger suverænt nr. 1. 

 

Udviklingsplanen. 

I fremtiden satser klubben på et meget bredt samarbejde med alle trænere, 

spillere og forældre, der alle gerne må bidrage til at klubben bliver det sted vi 

alle gerne vil tilbringe mere tid i. 

Derfor vil der i efteråret 2019 blive indkaldt til flere aktiviteter, hvor udviklingen 

sættes i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


