
Tale Generalforsamlingen 09

Stor aktivitet 
En fornuftig sæson

Hvad kendetegner så året 09.

Året 09 var året hvor
Vi havde store dame senior problemer
”en kæmpe opgave skulle løftets”
Ingen træner – Gitte & Linda rednings-kvinder

I 2002/3 årgangen bød vi velkommen til Kim Rene
Han statede med at give nye trøjer, senere dukkede Morten op 
og blev hjælpe-træner

Jens Strøyer dukkede op på ny, 
tog sig af de forsømte 2000
Fik senere hjælp af Kenneth Obsen

Og lidt inde i foråret dukkede Henrik P. 
så op med sønick, og tog sig af 04/05 årgangen.

Så 7 nye trænere skulle der til for at kabalen igen gik op.

Dejligt at se at  mange trofaste træner & holdleder, 
som bliver ved med at syntes,
det er dejlig at bruge rigtig mange timer på vores unge mennesker

Vi har en afdeling på ikke mindre end 182 personer fordelt med 90 over 18 
og 92 under 18. 

Vi har igen haft et superår rent socialt, 
vores fælles træninger er et godt sted
at mødes for forældre samt bedsteforældre, 
som derved får snakket ud i en



times tid.

Vi har også en super opbakning 
Forældremæssigt 
velvilligt stille op både når der trænes og
Spilles kamp. Jeg har selv erfaret  flere tilskurer fra 
Team AS end modstanderholdet, 
selv når vi er på udebane.

Tilfredsstille vores hold og os selv. I år lykkedes
tøj-projektet, samtlige hold i Team AS 
har både spillertøj og træningsdragter
Så ingen er over eller under. 
En fantastisk sponsoropbakning 

Projektet Træner-pakken  
hurtigt skaffet sponsor til det, 
Træner er derfor klædt godt på, 

Af ture har vi sendt 98/99 en tur til ____________ hvor de var i 
træningslejr, og
Mens 97èrne var i Aalborg
disse ture giver masser af minderige oplevelser,
Samt noget vores unge mennesker vil tænke tilbage på.

Alle Hold har gjort det godt 09 
Jeg vil ikke fremhæve nogle hold rent
resultats mæssigt,  

Økonomien ser i år skidt ud, og selv om vi rigtigt 
Har købt noget dyrt, må vi tage de negative tal op til revision.
Umiddelbart kan en mindre kontingent stigning være løsningen
Da udgifter til tilmelding og dommere er løbet i vejret.



Til trods for økonomiens mørke tal
Så lever Team AS fodbold, bedste stil
børn spiller her, eller os selv 

Socialt Team AS Fodbold bestået 
Hvilket vi fandt ud af i sommerferien. 
Jan Larsen stoppede i sommers 
iver og sjæl Jan lagde for årgang 97. 
Flere forældre blev spurt - nej tak.
Jørgen og sagde at Hans Woller sikkert var klar.
Samtlige træner i Vestsjælland,
mest kvalificeret til jobbet.
havde træner jobtilbud i Ringsted-Sorø Freja, til 15000-20000.
Krav : forældrekørsel
Se vores Klub
vildt begejstret.
   
god og solid trænerstab 
specielt ved os,
snakke om dit og dat, 

Vores flotte Fiduspokal Gik i 2009 velfortjent til Flemming Willadsen, 
som har ydet et kæmpe arbejde for årgangen 1999, som har vokset sig 
større og større, og er nu klubbens største aktiv, med ikke mindre end 26 
spillere.

Til sidst takke 
Fodboldudvalget
Trænere & Holdleder,
Alle som har bidraget med et eller andet
Samt Bestyrelsen

tak for i år.

Carsten


