
 

 

 

Nyt fra bestyrelsen           december 2022 

Julen er forbi og det nye år nærmer sig – tak for et fantastisk år til alle frivillige, forældre og selvfølgelig 
medlemmer. 

2022 har været endnu et travlt år for bestyrelsen.  

Den har bl.a. stået på strukturering af organisationen med ansættelse af formænd, sportschef, 
børneudviklingstræner og etablering af hele organisationen omkring en årgang. Derudover har vi arbejdet 
kraftigt på hele klubhusprojektet. Vi har haft besøg at konsulenter fra BIF – som har leveret en glimrende 
rapport til videre brug og meget mere. 

Arbejdet er ikke slut, og vi vil fortsat arbejde med at udvikle strategien, retningslinjer og mm.  

Klubhus – Vigtigt 

Som vi tidligere har informeret om, så kan vi ikke beholde vores nuværende klubhus.  

Bestyrelsen har holdt mange møder med politikere, udvalg og SIC mm. Det har været en udfordrende 
proces. Faktum er, at vi skal have fjernet vores klubhus senest den 1. februar 2023, da området skal bruges i 
forbindelse med byggeriet af hal D og der skal sidenhen laves cykelsti og parkeringspladser på dette område. 

Vi pakker derfor klubhuset ned den 1. uge i 2023 og opmagasinerer vores inventar og materialer i SIC 
kælderen. Nedtagning og bortkørsel af bygningen vil starte 10. januar 2023. 

Vi vil som midlertidig løsning være at finde i lokale 5 i SIC, hvorfra vi også vil have kontor, og dermed kunne 
fortsætte vores daglige drift og mødes som fodboldklub, spillere, trænere, forældre, ledere osv. 

Vi melder nærmere ud omkring praktikken i dette. Det bliver dog en stor omvæltning og udfordring, da 
arealet og tilgangen til lokale 5 ikke helt er som vi kunne ønske og har været vant til. Vi må dog væbne os 
med tålmodighed, og rykke sammen ”i bussen” og i fællesskab få tingende til at fungerer. Vi regner 1-2 år, 
før det nye kommunalt anlagte klubhus forhåbentligt står færdigt. 

Vi er klar over de udfordringer, dette vil give os alle – vi henstiller dog til positiv ånd, da de næste par år vil 
kræve noget ekstra af os alle; fodboldspillere, forældre, frivillige, træner/ledere og ikke mindst fra os i 
bestyrelsen.  

Vi skal se det som vejen til noget bedre. Vi beder alle om at byde ind til fællesskabet med det, man nu mener 
at kunne bidrage med, også det man ikke selv tror, man kan bidrage med. F.eks. på forældre- træner-
/ledersiden mangler vi hjælp på flere årgange og har i dag værktøjer, som gør, at det ikke er svært at starte  

 



 

 

som træner/leder på de yngste årgange. Der er i hele klubben et utal af små opgaver, der kunne løses af 
andre end lige ”Tordenskjolds soldater”. 

Tømning af klubhus 

Vi starter nedpakning og flytning af klubhuset i uge 01-2023 og specielt i weekenden fredag d. 6. januar til og 
med søndag d. 8. januar2023 har vi behov for hjælp. 

Vi pakker meget ned, men der noget som vi smider ud. Hvis nogen kan bruge noget af nedenstående, er I 
velkommen til at kontakte Lene (lf68@live.dk) fra bestyrelsen, da det ellers sættes til gratis afhentning efter 
jul. 

• Borde der ikke kan klappes sammen 
• Stole med blå ben,  
• Stole i bestyrelseslokalet 
• Vitrineskabe i storrum 
• Skab/reol i entre samt depotrum (ikke stigereoler) 
• Køleskab og fryser i depot 
• Stålskab i depot 
• Sofaer samt sofabord i storrum 
• Stor massiv kommode i storrum 
• Container foran klubhus 

Der afholdes Meny-cup den 21.-22. + 28.-29. januar 2023 – tilmelding bliver via Staevner.dk – men der er lige 
nogle problemer med at få dette til at fungere. Vi melder ud via kampklar når I kan tilmelde jer. 

Vi ønsker et rigtigt Godt Nytår 

Solrød Fodbold Club / Bestyrelsen 


