Tale Generalforsamlingen Året 2010
Team AS kunne fejre 10 års fødselsdag
Målet i år 2000 var at kunne mønstre større hold
I 2010 havde vi to 5 mands seks 7 mands hold og et 11 mands hold
ungdom
Tre 11 mands hold samt to 7 mands hold i senior afdelingen
Dertil kræves der 155 fodboldspillere.
Årgang 99 er klubbens flagskib med godt 30 spillere
Flagskibet på senior siden er vores hr. serie 4 B.
På sporet af en genoprejsning fra tidligere tider
Mens Old Boys afdelingen har over 50 spillere
Ny struktur for Team AS fodbold
Marts måned 2010
Michael & Jens
Frank Dalsgårs inspireret & Provokerede
Endte ud med et bredere udvalg
Ikke topstyret mere
Flere med ansvar
Super indstilling
Alle disse informationer kunne man også havde hørt den 10 marts
Team AS årsmøde
Udvalgene fremlagde deres bedrifter i 2010
Vi har oprettet følgende udvalg
Fodboldudvalg som res. De 2 klubber
Økonomi
Senior
Ungdom
PR udv.
Dommer udv.
Martriale udv.
Uddannelse udv.
Sponsor udv
De forskellige udv. Fremlagde deres resultater for sæsonen

Det var spændende og udfordrerne at høre fra de enkelte udvalg
Flere af udvalgene var kommet langt
Nogle hænger
Jeg ville gerne genfortælle hvad der skete
men så igen vil jeg hellere opfordre at møde op næste år.
Referat bliver lagt på hjemmesiden
Men kort fortalt et lille udpluk
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Regnskab 2011 viste et overskud på 3.885 kr.
Indendørskontingent for både sæsonen 2009/2010 og 2010/2011
indgår i resultatet med ca.20.000, da man har valgt at omlægge
betalingsdatoen.. Regner med et underskud på 27.000 kr. i 2011
DBU`s teknikmærketræning er sløjet til fordel for Team AS`s
egen talenttræning, som vil blive koordineret af David Ekstrøm.
Kenneth Sigersen vil varetage målmandstræningen.
Sponsorudv. Pt arbejdes på sponsorer til Tjekkiet tur. Jesper Bo
roses for refleksveste fra Trygfonden samt 35 seniorbolde fra John
Deer.
Arbejder på udarbejdelse af skabelon, som skal gøre det nemmere
at opnå omtale om de enkelte holds bedrifter. Info vil blive sendt
til hjemmesiden samt lokale aviser. Opfordrer til at sende
materiale til hjemmesiden (Janni Brosø) .
Førstehjælpskursus afviklet med deltagelse af 10 personer.
Enkelte trænere har deltaget i fodboldkurser fra DGI , og David
Ekstrøm har gennemført DBU`s B1 uddannelse. Opfordrer til at
trænerne henvender sig med ønsker. Der blev fremsat forslag om
mere ens , struktureret træning af de enkelte årgange. Hvad skal
der trænes i , på hvilke årgange.
Vi havde i 2010 to ungdomshold i Tjekkiet, samt et i Berlin.
Resultats mæssigt har året igen været super, flere hold har opnået
gode resultater som gav medaljer/pokaler, hvilket ikke er et mål i
Team AS, men når det nu sker så pyt.
Der blev fra forældres side udtrykt stor tilfredshed med det store
engagement fra trænernes side og Team AS som ”klub” har et
godt omdømme.

Skolelukning
Michael P. Team AS deltager sammen med Pedersborg skole i et
projekt, hvor det er meningen at trænere skal lave
fodboldaktiviteter med SFO børn. Forventes opstartet efter påske.
Økonomi mangler at aftales. Team AS håber gennem projektet, at
kunne få kontakt til mulige medlemmer. Som næste step ville Sorø
Borgerskole være oplagt at kontakte, for etablering af et lignende
projekt.
Efter årsmødet gav Poul Redsted en gennemgribende fortælling og
sønnens Mathias fodboldhistorie, fra landsby til Brøndby, fra Brøndby til
landsholdet.
Af andre Arr. I år har vi afholdt.
Titan firmafest
Gadestævne
Kommune & Lokalmesterskaberne
Ungdomsafslutning, samt div. afslutningsfester
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Dame seniorhold tilmeldt til sæsonen 2011
Tre ungdomshold i alt 66 personer tager igen til Tjekkiet i påsken
Vores flotte Fiduspokal Gik i 2010 velfortjent til Michael Petersen kåret
som årets leder i Team AS, for at være behjælpelig med træning af flere
hold når det kniber, samt for sammen med Jens Strøyer at være
primusmotor for den nye struktur.
Til sidst takke
Fodboldudvalget
Trænere & Holdleder,
Alle som har bidraget med et eller andet
Samt Bestyrelsen
tak for i år.
Carsten

