
 

Taastrup FC’s Generalforsamling 7. marts 2017 

 

Beretning 2016 

 

Det seneste år har på godt og ondt budt på rigtig mange oplevelser for Taastrup FC, heldigvis mest 

på de gode oplevelser. 

Nyt klubhus 

I foråret måtte vi rent praktisk indrette os i pavilloner ude på parkeringspladsen og leje en 

pølsevogn så vi stadig kunne have et udsalg af mad og drikke. Heldigvis fik vi det til at fungerer, 

selvom det ind imellem gav os nogle udfordringer. 

I slutningen af august stod vores dejlige klubhus klar, og vi kunne flytte ind. Tak til de der gav en 

hånd med ved flytningen. 

I forbindelse med budgetforhandlingerne lykkedes det med lidt benarbejde, at få byrådet til at lave 

en ekstrabevilling på kr. 300.000 til også at få arealerne uden om klubhuset lavet færdig. 

Dette arbejde startede op i december måned, og bestyrelsen er rigtig godt tilfreds med resultatet. 

Især vores store nye terrasse er vi glade for. Det bliver helt fantastisk til sommer, at kunne sidde på 

denne terrasse og kunne se ud på både kunsten og arealet, hvor de mindre spillere træner. 

Vi er nu endelig ved, at være på plads med det meste. Dog arbejdes der stadig på at gøre klubhuset 

hyggeligere og mere indbydende at være i, både som spiller og trænere. 

 

Cafe højen 

Cafeen har det meste af 2016 kun lavet mad i begrænset omfang, grundet de faciliteter der var til 

rådighed. Nu er alt ved at være på plads, og derfor er det vores håb – at de forskellige årgang vil 

benyttes sig af muligheden for at spise sammen, og benytte de muligheder der er. Vi håber, at flere 

hold vil tænke i at en kamp, en træning mv. skal afsluttes i cafeen, med en øl, sodavand, slush ice 

eller en bid mad. 

Alle vil gerne have en cafe i klubhuset, men cafeen skal også gerne kunne løbe rundt – og det håber 

vi i bestyrelsen, at I vil være med til at sikre. 

Status fra Afdelinger  

Herre senior 
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HS/1 

Efter en betydelig afgang af nogle af holdets mere rutinerede spillere i starten af sæsonen 

2015/2016 fik holdet heldigvis tilgang af en håndfuld meget unge spillere. Det lykkedes cheftræner 

Tommy Olsen at sammensætte et talentfuldt hold, som godt nok måtte kæmpe hårdt for det, men 

alligevel hang godt på. Efter et par sejre mod slutningen af sæsonen, skulle nedrykningsspørgsmålet 

afgøres i sidste kamp på udebane mod Kalundborg, som TFC skulle vinde for at være sikre på at 

forblive i DS. Efter en dramatisk kamp måtte TFC nøjes med uafgjort og holdet rykkede ud af DS 

med dårligere målscore end Kalundborg og Oure. Heldigvis fik TFC hen over sommerferien hjælp 

af en skrivebordsafgørelse, idet DBU besluttede at lade TFC fortsætte i DS i stedet for BSV, som 

netop var gået konkurs. 

Vort unge DS-mandskab har spillet en flot efterårssæson. Til trods for et par nederlag i efterårets 2 

sidste kampe overvintrer holdet på en 6. plads 5 point over nedrykningsstregen. Holdet træner rigtig 

solidt og har spillet nogle gode træningskampe, så optimismen er stor inden turneringspremieren 

den 25. marts. Også på det organisatoriske plan er holdet blevet væsentlig styrket så stor ros både til 

spillerne og lederstaben omkring holdet.  

HS/2 

HS/2 havde i forårssæsonen 2016 det meget svært. Holdet sluttede tredjesidst i serie 2 og måtte 

derfor tage den tunge tur ned i serie 3.  

HS/2 sluttede efterårssæsonen som nr. 3 i serie 3. Det unge hold har stabiliseret sig rigtig meget og 

satser på en tilbagevenden til serie 2 efter sommerferien. 

Øvrige herre seniorhold 

TFC deltog i forårssæsonen 2016 med 3 lukkede hold i serie 4. Det mest rutinerede af disse hold 

rykkede op i serie 3, men overlod galant pladsen til HS/3. Desværre valgte det yngste af de 3 

lukkede hold at melde sig ud af klubben og starte deres egen klub. TFC deltog derfor med 2 lukkede 

hold her i efterårssæsonen i hhv. serie 3 og 4. HS/3 har klaret sig rigtig flot efter den ekstraordinære 

oprykning og sluttede efteråret på en 6. plads i serie 3, medens HS/4 fører serie 4. 

U-19 drenge 

U-19 drengene fortsatte i forårssæsonen 2016 den flotte stime efter oprykning til række 1. Holdet 

sluttede på en andenplads og overbeviste DBU Sjællands Indrangeringsudvalg om at holdet havde 

styrke til at spille i Mesterrækken i efterårssæsonen. Her har holdet naturligvis mødt meget mere 

modstand, end de har været vant til i den forgangne sæson, men holdet sluttede efteråret på en 10. 

plads i god afstand fra sidstepladsen, som gav nedrykning. U-19 drengene fortsætter derfor i 

Mesterrækken i den forestående forårssæson 2017. 

Pigeafdelingen 

2016 har været året hvor kvinde-pige afdelingen inden for rammerne af Taastrup FC Piger har vist, 

at den kan fungere som en selvstændig og økonomisk bæredygtig organisatorisk enhed i klubben. 

I løbet af året er de sidste tilpasninger på ledelsesfronten blevet gennemført med tilknytning af to 

sportschefer, som skal understøtte de sportslige aktiviteter og udviklingen i hhv. børne-ungdom og 

senior årgangene. Ligeledes er en vigtig opgave at sikre godt samarbejde mellem årgangene. 



3 

 

Medlemsmæssigt har afdelingen oplevet markant fremgang på yngre piger, hvor flere årgange har 

fordoblet deres antal af spillere. Derfor planlægges også opstart af ny U-6/7 pige årgang. Samtidig 

er det lykkes at beholde hovedparten af vores dygtige trænere samt tilknytte nye og engagerede 

kræfter, som er klar til at løfte opgaven med afdelingens eksisterende og nye spillere.  

Sportsligt har afdelingen indhentet mange gode resultater både i turneringer og ved stævner. Året 

har dog også budt på skuffelser bl.a. for KS/1 som i foråret på fornem vis spillede sig til oprykning 

til Kvindeserie Øst, som de dog efter efterårssæsonen igen har måtte forlade.  

Kombinationen af et solidt træner-leder fundament samt positive tendenser vedrørende spiller 

rekruttering lover godt for udviklingen i Taastrup FC Piger - også i de kommende år. 

Drengeungdom, børn og opstart 

Det har været et spændende, men også udfordrende år i drengeungdom. Udfordringerne skyldes 

dels en række trænerrokader i nogle årgange, dette har muligvis ført til usikkerhed hos spillerne. 

Især vores U/15 afdeling har været hård ramt – da der ikke kunne findes nogen træner, hvilket 

naturligvis var til stor frustration hos spillerene, forældrene men bestemt også hos bestyrelsen. 

Meget få af spillerene var desværre interesseret i den løsning vi som bestyrelse umiddelbart kunne 

give nemlig at spille med hos enten U/14 eller U/17. 

Generelt er det dog klubbens opfattelse at vi har en god og velfungerede ungdomsside, og flere hold 

viser rigtig gode takter. 

Børne- og opstartsafdelingen fungere generelt rigtig godt. I nogle årgange er de rigtig mange 

spillere, mens der i enkelte årgange er opmærksomhed på, at forøge antallet af spillere. 

Afdelingerne er rigtig gode til at komme ud til stævner og være sociale, hvilket er en udvikling vi 

påskynder meget fra bestyrelsens side. Netop for at undgå silodannelser i de enkelte årgange ser vi 

dog gerne, at samarbejdet på tværs af afdelingerne bliver endnu bedre end det allerede er.  

Grill arrangementer 

I juni måned takkede rigtig mange hold igen ja til at deltage i grill arrangementerne her i Taastrup 

FC. Det er en kæmpe stor fornøjelse at få lov at se, hvordan både spillere, forældre og 

trænere/ledere hygger sig, og spiser dejlig mad. 

1000 tak til de frivillige som i den anledning gav en hånd med alt det praktiske. Det er den eneste 

måde vi kan få sådanne arrangementer til at køre effektivt. 

Fyrværkerisalg 

I december måned var det igen tid til fyrværkerisalg. Det er en kæmpestort arbejde, at få tilladelser, 

arbejdsplader, frivillige, opstilling af udstilling, reklamering mv. på plads. Men det er en indtægt 

som ganske enkelt er nødvendig for klubbens drift. 

Efter vores indbrudsforsøg forrige år, besluttede bestyrelsen at der i 2016 skulle være vagter på hele 

natten. Dette blev også løst at frivillige – som fik en lille sum penge til afdelingskassen. 

Tusind tak til især Egon Sahl Petersen, Ingolf Skafte og Torben Pedersen for jeres store arbejde 

med at få det hele op og stå. 

Og også mange tak til de mange frivillige som hurtigt sagde ja til at bruge nogle timer både dag og 

nat mellem jul og nytår til at hjælpe klubben. 
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Jeg vil dog understrege, at også her mangler der frivillige til, at påtage sig ansvaret da det er en 

kæmpe arbejde, at få alt på plads. Så vi håber meget, at nogen har lyst til at være med til at løfte 

denne opgave. 

Samarbejder 

Ingen klub uden de bedste trænere 

Det siger sig selv, at uden de trænere som uge efter uge stiller op til træning i alt slags vejr, var der 

ingen klub. I levere en formidabel indsats, til glæde og gavn for børn, unge og voksne, drenge og 

piger, mænd og kvinder. 

Aktive i Taastrup FC 

Også jer der levere en indsats i de forskellige udvalg eller udlevere materialerne, sørger for at vaske 

tøjet skal have en stor tak – vi kan ikke drive en stor fodboldklub som Taastrup FC, hvis ikke I var 

der. 

Dette fører mig til, at vi dog i stor grad mangler aktive til især vores udvalg. Klubben og bestyrelsen 

har store ambitioner, men har også måtte erkende, at såfremt det udelukkende er bestyrelsen der 

skal løfte alle opgaverne, så kan det ikke lade sig gøre. 

Bestyrelsen oplever ofte, at blive spurgt om f.eks. hvorfor laver I ikke et nyhedsbrev? skal vi ikke 

snart have en træner/lederfest, I skal også gøre noget mere ud af jeres sponsorer hvorfor laver I ikke 

er par arrangementer om året. OG det vil vi da rigtig gerne, men vi har også et fuldtidsjob, en 

familie og nogle venner. Så vi mangler jer – kom og være med til at få ført de gode ideer ud i livet.  

Sponsorer 

En særlig tak skal lyde til klubbens hovedsponsor Nybolig. Taastrup FC er rigtig glade for 

samarbejdet. 

Stor tak også til Taastrup FC’s resterende sponsorer. 2016 var et ganske pænt år på sponsor siden, 

og vi håber selvfølgelig at mange har lyst til at fortsætte samarbejdet med Taastrup FC i 2017. 

2016 bød også på et nyt samarbejde, nemlig samarbejdet mellem Taastrup FC og Din 

Forsikringsmægler. Din Forsikringsmægler støtter HS-1. Din Forsikringsmægler har ligeledes et 

netværk som Taastrup FC ved formanden (undertegnede) er blevet en del af. Ca. hvert andet 

netværksmøde afholdes i Taastrup FC’s klubhus som morgenmøder. 

Taastrup FC’s venner 

En tak skal også lyde til Taastrup FC’s venner, der i forbindelse med vores gløgg og æbleskrive 

arrangement for trænere og ledere overrakte en check på kr. 100.000 til bl.a. indretning af 

klubhuset. 

Diverse forbund 

Taastrup FC har i 2016 haft et godt samarbejde med DBU Sjælland. DBU Sjælland har også 

opdaget vores dejlige nye hus, og har derfor lagt flere kurser i vores hus.  

Der har desuden været en god og konstruktiv dialog omkring forskellige muligheder for et øget 

samarbejde. 
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Pressen 

Tak til den lokale presse herunder Roskilde Dagblad. I har leveret fin og fornuftig spalteplads til 

Taastrup FC. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i 2017. 

Bestyrelsen mf. 

Der er i løbet af året sket hele to udskiftninger i bestyrelsen. Først valgte Carsten Henriksen at 

forlade bestyrelsen, som først suppleant trådte Martin Madum Andersen ind i bestyrelsen. Et lille 

halv års tid efter valgte Martin dog selv at forlade bestyrelsen dette gjorde at Bjørn Henriksen Hartz 

indtrådte som bestyrelsesmedlem. 

Både Carsten og Martin skal selvfølgelig have en stor tak for deres indsats i bestyrelsen. 

Undertegnede (formanden) vil gerne takke resten af Bestyrelsen for den store arbejdsindsat, som I 

altid ligger for dagen. Det har igen været et hektisk og travlt år – men I tager det med oprejst pande. 

Jeg ser frem til et forhåbentligt godt samarbejde fremover. 

Sidst men ikke mindst vil bestyrelsen og jeg gerne takke både Frank og Torben. I levere en kæmpe 

indsats også udover, hvad man kan forvente af sine ansatte. 

Med dette vil jeg lade generalforsamlingen tage Bestyrelsens beretning til drøftelse og efterretning. 

 

Birgitte Hamborg Faarbæk 

Formand 

Taastrup FC 




