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Taastrup FC’s Generalforsamling 3. marts 2020 
 

Beretning 2019 
 

Formandsskifte  

Det var en stor overraskelse for alle, at Birgitte Hamborg Faarbæk i efteråret meddelte at hun trådte 
tilbage som formand for Taastrup FC pga. flytning til Aarhus. Birgitte har gennem 8 år i 
Bestyrelsen - heraf 5 år som formand - været en vigtig drivkraft for klubbens udvikling og har været 
med at til at positionere klubben i kommunen, DBU og over for politikerne. Birgittes store indsats 
for klubben vil blive savnet. Bestyrelsen ønsker hende alt det bedste med hendes nye tilværelse i 
Jylland.  

Frivillighed og opgavefordeling 

Taastrup FC er ligesom alle andre foreninger baseret på frivillighed – uden frivillige ingen forening. 
Selvom vi har mange, der gør en stor indsats i klubben og medvirker til, at klubben fungerer og er et 
godt sted at være, så har vi brug for flere hænder. Ideelt burde alle tilknyttet klubben - det gælder 
både spillere og forældre til vores unge spillere - yde et lille bidrag, som en del af deres 
medlemskab.  

Klubben oplever forskellige grader af udfordringer med frivillighed. Det er således nemmere at 
skabe frivillighed omkring de opgaver, som er nært knyttet til sin egen eller sit barns aktivitet i 
klubben, mens det er betydeligt sværere at skabe frivillighed omkring de tværgående opgaver og 
udvalg, som er med til at skabe de gode overordnede rammer for alle i klubben. Frivillighed er 
derfor et vigtigt fokusområde for Bestyrelsen.  

Bestyrelsen har i det forløbne år forsøgt at styrke frivilligheden gennem en række initiativer, 
herunder:  

 skabe større opmærksomhed omkring frivillighed ved at italesætte denne og behovet for 
frivillige 

 skabe mere opmærksomhed om de mere tværgående og mindre synlige opgaver, som løses 
af frivillige i klubben,  

 skabe en klarere ansvarsfordeling for de frivillige opgaver så afdelingerne ved hvilke 
opgaver de har et særligt ansvar for  

 fejre de frivillige i klubben 

Fremadrettet vil vi arbejde videre med disse initiativer, ligesom vi bl.a. planlægger at lave en 
opgavebank med liste over de mindre opgaver, som man kan løfte som frivillig, ligesom vi gerne vil 
i dialog med seniorhold om, hvordan de kan bidrage mere til frivillighed i klubben. 

Når dette er sagt, skal der lyde stor tak til vores 130 trænere og ledere og de mange andre 
medlemmer, der har gjort en frivillig indsats i det forløbne år. Jeres indsats er uvurderlig for 
klubben, og uden den ville vi ikke være her. I skal fortsætte jeres indsats, mens vi sammen forsøger 
at skabe mere frivillighed.   

Herresenior 

HS/1 

Efter en turbulent afslutning i 2018 blev stort set hele staben omkring holdet udskiftet, og med ny 
cheftræner lykkedes det hen over årets første måneder at få vendt stemningen i truppen. Dette kunne 
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registreres på både fremmøde og humør blandt spillerne. Resultatmæssigt var den første halvdel af 
forårssæsonen noget beskeden og midt i sæsonen blev nedrykningen en kendsgerning. Derefter 
begyndte holdet, temmelig overraskende, at spille konstruktiv og positiv fodbold samt høste pænt 
mange point. 

Som bekendt fik holdet en ekstra chance i en play-off kamp mod Kastrup, hvor holdet spillede en 
meget flot kamp og sikrede sig nok en sæson i DS. Efteråret er gået meget fint og stort set efter 
målsætningerne, og med en placering langt væk fra nedrykningspladserne. Før foråret er der grund 
til optimisme og en klar forventning om, at holdet også spiller i DS efter sommerpausen. 

Bestyrelsen har positivt bemærket, at HS/1 i det seneste år har taget større del i frivillige opgaver 
ved klubbens arrangementer, hvilket holdet skal have anderkendelse for.  

HS/2 

Holdet præsterede et rigtigt flot forår med en absolut godkendt placering i bedste halvdel af rækken 
i serie 2. Efteråret har også budt på en godkendt indsats, hvor holdet befinder sig midt i rækken. Det 
er lykkedes staben at få skabt en god holdidentitet, hvor holdet fremstår som et selvstændigt hold, 
der samtidig er en del af helheden og altid med en positiv tilgang til udfordringerne. 

HS/3 

Antallet af spillere bølger op og ned på holdet, som i foråret spillede i serie 3. Desværre måtte 
holdet rykke ned efter sæsonafslutningen, hvilket betød en afmatning, og det blev nødvendigt at 
spille i 8-mands turneringen. Dette var ikke i tråd med de resterende spilleres ønske, men 
turneringen blev dog gennemført og med en førsteplads som resultat. Holdet forventes at spille som 
11-mands hold i det kommende forår. 

Øvrige HS hold 

Klubben deltog i forårssæsonen med 2 lukkede hold, HS/4 (de gamle) og HS/5, som begge spillede 
i serie 4, hvor de sluttede midt i rækken i hver deres pulje. Efter et ganske solidt efterår overvintrer 
begge hold også midt i rækken i vinterpausen. HS/5 har mod slutningen af efteråret haft problemer 
med at stille hold, og det slår sig derfor sammen med HS/3, som i efteråret har måttet spille som 8-
mandshold. Det sammenbragte hold spiller forårssæsonen færdig i serie 4 som åbent hold. I foråret 
2020 deltager klubben således i herresenior med 3 åbne og 1 lukket 11-mandshold. 

Drenge ungdom/børn/opstart 

Året startede med en stor sammenlægning af U15/U16/U17 med omkring 100 spillere, som efter 
sæsonstart endte ud i 3 hold i U17 og 1 hold i U16. Igennem året har der været tiltag til samtræning 
og lån af spillere mellem holdene over længere perioder. Dette har ført til et stort træningsfremmøde 
og udvikling af alle spillere. Der er ikke mange klubber der kan bryste sig af at have så mange hold 
i disse årgange, hvilket vi er stolte af.   

U14 har også haft et spændende og udviklende år, hvilket for U14/1 har resulteret i, at holdet i den 
kommende forårssæson skal spille i mesterrækken. U14/2 gik ind i sæsonen med en relativ smal 
trup, hvorfor der blev indgået samarbejde med Sengeløse med det formål at mønstre et hold til 11-
mands fodbold i stedet for 8-mands. Samarbejdet viste sig desværre udfordrende at opretholde, og 
da der kom 2 nye trænere til holdet var det derfor naturligt for os at opløse samarbejdet. Det bliver 
spændende at følge U14 fremadrettet. 

Der er et stærkt fundament i Taastrup FC, hvilket kommer til udtryk ved at rigtig mange frivillige 
trænere gerne vil være en del af klubben. Der har været stor tilmelding til DBU trænerkurser, og vi 
håber på, at der i de kommende år bliver endnu større tilslutning til at uddanne sig. Nogen 
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afdelinger har allerede benyttet sig af at udfordre spillere med særlige forudsætninger ved at lade 
dem spille ”opad”, når talentet presser sig på. Dette vil vi gerne udbrede mere, så det vil der blive 
arbejdet videre på. 

Specifiktræning (ST træning) er et tilbud til vores spillere fra U9-U14. De fleste afdelinger har 
modtaget tiltaget godt, men det er ikke alle der har ønsket at deltage. ST træningen er derfor sat på 
pause, men forventes at komme tilbage med et endnu bedre koncept. Målet er at skabe inspiration 
og værktøjer til flere trænere, samtidigt med at spillere får mulighed for en ekstra træningsdag i nye 
omgivelser. 

Målmandstræning har været tilbudt U11-U14 med stor succes, hvor 6-8 målmænd 2 gange om ugen 
har deltaget. Målmændene har rykket sig både teknisk og taktisk, og responsen fra både trænere og 
forældrene er, at de er meget glade for denne ekstra træning. 

Kvinde-pige afdelingen 

På 5. år er kvinde-pige fodbolden nu organiseret som en bæredygtig enhed i klubben med egen 
sportslige ledelse og økonomisk råderet. 

Igen i år kan vi konstatere medlemsfremgang hos især de yngste børne- og ungdomshold. Dette 
viser tydeligt, at vi er på rette vej mod at nå målsætningen om at have mindst to hold i alle vores 
afdelinger opbygget af dobbeltårgange. Da det samtidig er lykkedes at fastholde flere spillere på de 
ældste ungdomshold, er der klar forventning om, at vi igen snart har et U18 hold, der kan danne 
bindeled til vores seniorhold. 

Ligesom de foregående år er der i årets løb udskiftet trænere-ledere i afdelingen. Kernen er dog 
fortsat tilknyttet, hvilket har sikret god stabilitet og kontinuitet. Endvidere er der tiltrådt nye, erfarne 
trænere på vores ældste ungdoms- og KS/1 hold, hvilket har givet ny motivation og øget fokus på at 
skabe et godt udviklings- og træningsmiljø.  

Sportsligt er der opnået fine resultater og mange gode oplevelser både i turneringer og ved stævner. 
KS/1 skal således også i foråret spille i Sjællandserien, hvor der er håb om en god placering som - 
med lidt held – måske giver mulighed for at spille med om oprykning. Endvidere er der nu et 
veletableret Fitness hold, hvor kvinder i alle aldre nyder at dyrke motion og hyggeligt samvær.  

For 4. år i træk har U12 arrangeret et succesfuldt og velbesøgt indendørs fastelavnsstævne, hvor 
hold fra hele Sjælland på alle niveauer har spillet kampe og sparket katten af tønden. Stævnet er nu 
et fast tilbagevendende arrangement, som i 2020 vil blive udvidet til at omfatte rækker fra U10-
U13. 

Mikrobold 

Mikrobold blev oprettet for et par år siden, som et nyt tilbud til de alleryngste drenge- og piger på 3-
5 år. I trygge rammer kan børnene ”lege fodbold” og blive fortrolige med holdsport med hjælp fra 
nogle af klubbens ældre ungdomsspillere. Der ”trænes” nu både på græs i sommerhalvåret og 
indendørs i vinterhalvåret. Tiltaget er blevet rigtigt attraktivt med flere og flere børn hver sæson, 
hvilket lover rigtig godt for rekrutteringen i opstartsafdelingerne. 

Sportsligt udvalg  

2019 var et spændende år, hvor der blev lagt kræfter i at rekruttere udvalgsmedlemmer til et 
bæredygtigt sportsligt udvalg. Der er indtrådt medlemmer med sportslig erfaring/viden, så udvalget 
nåede næsten i mål med dette. Senest er der også indtrådt et medlem som repræsenterer 
pigeafdelingen, så udvalget favner nu endnu bredere.  



4 
 

Udvalget har gennem året afholdt dialogmøder med næsten alle drengeafdelinger, hvilket har ført til 
et langt bedre samspil, men også en masse brandslukning. Bestyrelsen har ligeledes konstateret, at 
der i flere drengeafdelinger er tegn på silodannelse og udfordret samarbejde mellem de forskellige 
hold. Det er noget, som der er meget opmærksomme på, da et godt samarbejde er en vigtig 
forudsætning for at fastholde spillere og trænere og sikre mobilitet mellem hold i forhold til deres 
niveau. Af samme grund har udvalget brugt lang tid på at lave en sportslig strategi med øje for 
netop udvikling af både trænere og spillere og samtidig styrke samspillet inden for årgangene og på 
tværs af de nærmeste afdelinger. 

Formanden for sportsligt udvalg er valgt ind i Elitebestyrelsen i Høje-Taastrup Kommune med øje 
for at løfte både talent- og breddespilleren i klubben. Der er også etableret et samarbejde med 
turneringsudvalget, som går i god tråd med den fremtid, som sportsligt udvalg arbejder på. 

Turneringsudvalg  

Klubbens turneringsudvalg koordinerer samarbejdet med Taastrup Idræts Center (TIC), DBU/DBU 
Sjælland, og varetager den direkte kontakt med disse enheder på vegne af alle klubbens hold. Der 
ud over sørger udvalget for at løfte vigtige opgaver igennem hver sæson bl.a. fordeling af 
træningstider og kampbaner, holdtilmelding og repræsentation af klubben ved de årlige kommunale 
hal- og banefordelinger.  

Fordeling af tider, herunder specielt fordeling på kunst for både træning og kampe i vinterperioden, 
er særligt udfordrende, da alle klubbens hold her skal klemmes sammen på kun 1½ kunstbane og 
ikke fordeles over 12 græsbaner som i sommerperioden. Det medfører desværre, at de enkelte hold 
pt. ikke kan tilbydes lige så meget tid til træning om vinteren som i sommerhalvåret, selvom flere af 
de sene aftentræningstider også forsøges udnyttet. 

Afvikling af DBU’s indendørsrunder i kommunens haller koordineres også af turneringsudvalget. 
Denne opgave er baseret på, at forældre bemander dommerbordet, når deres børn spiller. Ind i 
mellem er der dog puljer, hvor der ikke deltager hold fra klubben, hvorfor udvalgets medlemmer i 
tidligere år selv har styret dommerbordet. 

I tråd med Bestyrelsens beslutning om fremover at fordele sådanne klubopgaver mellem 
afdelingerne har udvalget arbejdet med at fordele denne opgave hos de 3 yngste drengeårgange i 
den forgange vinter. Dette er for det meste gået rimelig godt. Det er vigtigt at understrege, at det 
forventes fra klubbens side, at forældre påtager sig sådanne frivillige opgaver, da dette støtter 
klubbens drift. 

Sponsorudvalg   

Sponsorudvalget arbejder primært med at fastholde eksisterende sponsorer samt at skaffe nye 
sponsorer til klubben. I år er det lykkes både at øge antallet af sponsorer i klubben, samt at indføre 
to helt nye tiltag. 

I sommers blev der færdiggjort et sponsorkatalog, som fremadrettet vil blive udsendt til sponsorerne 
ca. hver anden måned. Det er vores håb, at sponsorerne derved bedre kan udnytte sponsornetværket 
og drage nytte af hinanden. Derudover har klubben længe ønsket at gøre vores sponsorer mere 
synlige. Det har vi nu indført ved at præsentere én af vores sponsorer hver uge på klubbens 
hjemme- og Facebook-sider – den sidste har pt. omkring 1450 følgere. 

I starten af 2020 blev der ligeledes oprettet en Instagram-profil, hvor sponsorerne også vil blive 
præsenteret. Vi håber med den øgede synlighed, at klubbens medlemmer også bliver 
opmærksomme på at støtte vores sponsorer. 
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Det gode samarbejde med klubbens hovedsponsor Nybolig Skiffard og Simonsen er fortsat gennem 
hele året. Vi har endvidere udvidet samarbejdet med 3F Høje-Taastrup, der fra årsskiftet har 
opgraderet sit sponsorat til et tøjsponsorat for hele KS/1. På herresiden er der på HS/1 pt. sponsorer 
på 11 spillertrøjer repræsenteret ved Louis Nielsen Taastrup, Meny Taastrup, Stokholm Vinimport, 
Lepo, Damvig samt Skousen. Derudover har vi omkring 25 andre sponsorer tilknyttet enten med et 
2630 sponsorat eller et tøjsponsorat til et børne- eller ungdomshold. Stor tak til alle vores sponsorer 
som er uundværlige for klubben.     

IT udvalg 

IT udvalget har i det forgangne år implementeret et nyt og mere tidsvarende hjemmesidelayout med 
det primære formål at gøre hjemmesiden mere overskuelig og brugervenlig. Der er endvidere blevet 
opsat infoskærm i klubhuset, hvor nyheder samt anden relevant information fra hjemmesiden kan 
vises.  

Sideløbende med den nye hjemmeside er klubben gået over til online indmeldelse samt automatisk 
kontingentbetaling. Dette letter det administrative arbejde med medlemsregistrering og minimerer 
antallet af kontingentrestancer betydeligt. Vi er rigtig glade for, at klubbens medlemmer har taget så 
godt mod dette tiltag, så ressourcerne kan bruges andetsteds.  

Det overordnede mål med de nye initiativer er, at det bliver nemt at finde relevant information 
omkring trænere-ledere, hold, træningstider mv. både for klubbens eksisterende medlemmer og 
forældre, samt for personer udefra der ønsker at starte i klubben. Endvidere har det også givet 
mulighed for at profilere klubbens sponsorer mere, hvilket vi længe har haft et stort ønske om. 

Fremadrettet vil hjemmesiden løbende blive udvidet med nye tiltag. Dette gælder ikke mindst 
sektionen med medlemstilbud, hvor vi håber at udbyde flere spændende tilbud og arrangementer.  

Afdelingsledermøder 

Det er vigtigt for Bestyrelsen, at der er god og klar kommunikation og et godt samarbejde i klubben. 
For at fremme det, afholdes der 4 gange om året afdelingsledermøder, hvor alle afdelinger forventes 
at være repræsenteret. På møderne er der både information om, hvad der rør sig i klubben, ligesom 
der er drøftelser af forskellige emner, som er relevante på tværs af afdelingerne, og som kræver 
koordination. Bestyrelsen har det klare indtryk, at møderne tjener deres formål og skaber et forum 
med god og konstruktiv dialog, samt øger netværk og samarbejde mellem afdelingerne. 

Fælles klubtur 

I pinsen deltog ca. 200 medlemmer fra klubbens børne- og ungdomsafdelinger på både drenge- og 
pigesiden i en fælles klubtur til Fjord Cup. Klubben havde støttet turen med højere 
overnatningstilskud og overskuddet fra salget af skrabelodder. Turen var en stor succes for alle 
deltagere – spillerne havde en sjov oplevelse og trænere hyggede sig på tværs af afdelinger og lærte 
hinanden bedre at kende. Successen gentages derfor igen i 2020 med håbet om at endnu flere hold 
deltager.  

Fodboldskole 

Klubben afholdt for 13. år i træk DBU fodboldskole, og også i 2019 var alle pladser udsolgt – ikke 
mindre end 146 drenge og piger var samlet på klubbens anlæg for at dygtiggøre sig og have det 
sjovt. Som et ekstra tiltag blev fodboldskolen krydret med fornemt besøg af spillere fra Superliga 
truppen, og det bedste kvindehold fra samarbejdsklubben Brøndby IF, der både gav autografer og 
deltog i træningen. Derudover øvede en af landets bedste futsal-landsholdspillere skills og 
jonglering med de mange børn og unge. 
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Fra Bestyrelsen skal der lyde en særlig tak til teamet omkring planlægningen og den særdeles 
veludførte afvikling, samt de mange frivillige trænere som sørgede for at alle deltagere fik én på 
opleveren kombineret med en uges intensiv træning. Uden jeres forrygende engagement og indsats 
kunne det aldrig lade sig gøre. 

I sommeren 2020 vil Taastrup FC's Fodboldskole – Vestegnens største breddefodbold fodboldskole 
- blive lanceret som et nyt tiltag med de samme arrangører. Målet er, at skabe en anderledes 
fodboldskole både for klubbens spillere samt alle børn og unge i omegnen, hvor udvikling går hånd 
i hånd med glæde. Vi glæder os allerede.  

Sommerstævne  

Efter flere år uden klubstævner tog et par af vores engagerede ungdomstrænere på pigesiden 
initiativ til at arrangere et opstartsstævne for U7-U16 drenge- og pigehold i den sidste weekend i 
sommerferien. Stævnet blev rigtig godt modtaget af mange af vores egne hold samt hold ude fra, og 
det havde deltagelse af over 500 spillere. Successen vil blive fulgt op igen i 2020 med håb om, at 
dette kan genstarte en tradition for afholdelse af store klubstævner i Taastrup FC. 

Fyrværkeri- og lodsalg 

Traditionen tro havde klubben fyrværkerisalg mellem jul og nytår. De ansvarlige bag 
planlægningen samt de 60 frivillige, der deltog i selve salget leverede og løftede IGEN en 
indkomstmæssig utrolig vigtig aktivitet for klubben, om end salget og overskuddet blev lidt mindre 
end forrige år. 

Fyrværkerisalget kræver en stor arbejdsindsats, og vi håber derfor endnu flere vil være med til at 
løfte opgaven næste år, herunder også til at arrangere salget samt til at hjælpe med nedpakning 
nytårsdag hvor der har manglet hjælpere.  

Nye faciliteter på vej 

I efteråret ansøgte klubben den kommunale udviklingspulje om støtte til etablering af en Pannabane 
på Nybolig Park, der kan benyttes til en anderledes form for teknisk fodboldtræning med høj 
intensitet. Støtten blev bevilliget, og planen er, at banen står klar, inden vores nye fodboldskole 
skydes i gang til sommer.  

I flere år har det været et stort ønske fra klubben, at der etableres yderligere en kunststofbane på 
Nybolig Park så kapacitetsbehovet kan opfyldes, herunder også det øgede behov som må forventes 
at opstå med den omfattende byudvikling der pågår omkring Hveen Boulevard og City 2. Det er et 
ønske som bestyrelsen løbende presser på for at få opfyldt. 

Samtidig har vi kæmpet for en renovering af den gamle kunststofbane, hvilket er særdeles tiltrængt, 
da banen er nedslidt. Det er derfor glædeligt, at byrådet på opfordring fra klubben har afsat midler i 
budget 2021 til en renovering af kunstbanen. Dette vil blive særdeles positivt modtaget af klubbens 
medlemmer, men det afhjælper dog ikke behovet for yderligere en kunststofbane. 

Café Højen 

Caféen er en vigtig del af det sociale fællesskab i klubben. Vi har dog oplevet en svigtende 
opbakning til caféen og et større underskud i det forgangne år. Bestyrelsen lægger imidlertid stor 
vægt på, at vi har en velfungerende café, som bakkes op af klubbens medlemmer. Bestyrelsen 
gennemførte derfor i efteråret en brugerundersøgelse af caféen for at få et bedre indblik i 
medlemmernes tanker om caféen for at vende udviklingen. 
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Fra 1. april 2020 forventer vi, at der er en aftale på plads med en ny cafébestyrer, som kan overtage 
driften med entusiasme, ideer og sortiment, som er i tråd med ønskerne fra brugerundersøgelsen. Vi 
kan derfor kun opfordre til, at I alle bakker op om caféen og den nye bestyrer, da cafeen er et 
væsentligt element i klubbens sociale faciliteter, som skal gøre klubben til et godt sted at være. 

TFC Shoppen 

Klubbens shop, der sælger Taastrup FC udstyr og tøj, har i år haft rekordsalg. Der skal lyde en stor 
tak til alle medlemmer, forældre mv. som loyalt støtter med køb i Shoppen - indtægten udgør en 
stor del af klubbens omsætning, og er en vigtig del af synliggørelsen af klubben. 

TFC Boderne 

Tak for samarbejdet til TFC boderne. I repræsenterer klubben udadtil på fornemste vis, når I står i 
Brøndby boden eller I vores egen stadion bod, hvor I medvirker til at vores tilskuere får en god 
oplevelse når HS/1 spiller hjemmekampe.  

DBU Sjælland  

Taastrup FC har i 2019 haft et godt samarbejde med DBU Sjælland. Vi er i den heldige situation, at 
unionen er rigtig glade for at benytte vores klubhus til afholdelse af kursusaktiviteter, og det giver 
heldigvis lidt penge i kassen via køb i caféen. 

Pressen 

Tak til den lokale presse, Lokalavisen Taastrup og Roskilde Dagblad. I har leveret fin og fornuftig 
spalteplads til Taastrup FC og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

Bestyrelsen mf. 

Bestyrelsen har i det forgange år haft et spændende og travlt år med bl.a. udskiftninger og nye 
ansvarsområder i Bestyrelsen, herunder har bestyrelsen løbende arbejdet på at strømline 
bestyrelsens arbejde og opbygge klare strukturer og ansvarsområder. Desuden er klubbens strategi 
blevet opdateret med en udviklingsplan, som har delmål, der fører os mod visionen for Taastrup FC 
”Vores klub – et fælles ansvar”. Alle i Bestyrelsen skal have stor tak for den store arbejdsindsats, 
som I altid lægger for dagen. 

Klubbens ansatte, Frank og Torben, har igen i år ydet en fantastisk indsats for klubben. I er begge 
indbegrebet af klubmennesker, og for Jer er det ikke ”bare” et job, det er hjerteblod. Torben – tak 
for de mange år du har lagt i caféen og god vind fremover, når du forlader os som cafébestyrer med 
udgangen af april 2020.   

 

Med dette overlades Bestyrelsens beretning til drøftelse og efterretning til generalforsamlingen. 

 

Anders Riisager 

Formand 
Taastrup FC 


