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 - Formandsberetning 

Endnu et år er gået i Stouby GIF – og det er igen gået godt. Dette mit første år 

som formand for hovedbestyrelsen er forløbet stille og roligt, som det også har 

været tilfældet de seneste mange år.  

Stouby GIF er en forening uden de voldsomme ambitioner om store satsninger 

og økonomisk risikofyldte udskejelser. 

Dette betyder imidlertid ikke, at foreningen ikke er fuld af liv og engagement. 

Vi er så heldige her i Stouby, at vi har en masse frivillige, der hver især yder 

en større eller mindre indsats for at foreningen fungerer både på de sportslige 

områder, men også ved at varetage planlægningen af sommerfest og halfest. 

Begge disse arrangementer bidrager til at styrke fællesskabet i Stouby og 

giver et uvurderligt bidrag til foreningens gode økonomi. 

På det sportslige område har 2012 budt på enkelte nye udfordringer. Efter 

mange års samarbejde med Rårup og Hornsyld om børnefodbold gennem 

RHS samarbejdet var der gået ”metaltræthed” i RHS. Hornsyld ønskede at 

træde ud af samarbejdet og det blev derfor besluttet at nedlægge RHS. 

Børnefodbold i Stouby vil derfor fremover fortsætte under Stouby GIF, som i 

forvejen har en fodboldafdeling med senior-, oldboys- og super-oldboyshold. 

Det er her vigtigt at fremhæve, at der ikke er nogen ”hard feelings” de 3 

klubber imellem, hvilket bl.a. kan ses af at alle 3 klubber for nylig i fællesskab 

arrangerede indefodboldstævne for ungdom med deltagelse af mere end 80 

hold. 

Motionsafdelingen har fortsat et godt tag i Stoubys borgere. Med mere end 

200 aktive medlemmer er motion den største afdeling i Stouby GIF. Her er det 

ikke kun vores motionslokaler der trækker. Spinning eller som det nu hedder 

på moderne dansk – indoor cycling – og holdfitness tiltrækker også mange. 

Gymnastikafdelingen har fortsat et godt tag i børnene i Stouby og afdelingen 

er god til at finde på nye måder at lokke pengene ud af byens borgere på, når 

der skal samles ind til nye redskaber. Således lykkedes det gennem en 

koldbøtte-konkurrence at indsamle mere end 15.000 kroner til en ny airtrack 

springbane. Også yoga og sumba er populære tiltag som har mange aktive 

udøvere. 



 

Badminton oplever for første gang at det er vanskeligt at udleje alle baner. 

Her skal vi nok prøve, at være mere aktive i bestræbelserne på at lokke nye 

medlemmer til. På ungdomssiden har vi også set en mindre nedgang, men der 

er i år kommet mange nye til i U9, U11 og U13 årgangene. 

 

Bordtennis er forholdsvis nyt i Stouby. Afdelingen har ikke mange 

medlemmer, men der har dog været fremgang at spore. 

Tennis kæmper fortsat med at tiltrække nye medlemmer. Det synes dog ikke 

at være den mest populære sportsgren for tiden, så selv om afdelingen har 

forsøgt med mange gode tiltag er det ikke lykkedes at tiltrække flere. 

 

Til slut vil jeg gerne takke alle der på den ene eller anden måde bidrager til 

foreningens virke. Uden jer var der ingen forening. Det må I alle gerne være 

lidt stolte af og også gerne fortælle til andre. Ved at fortælle om vores 

deltagelse i det frivillige arbejde og være stolte af os selv kan vi måske få 

endnu flere til at blive en del af fællesskabet. 

 

/Jan Rosenmaj Pedersen, formand. 

 


