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Jeg skal starte med at udtrykke min glæde over at vi endelig kan ses igen. Det har været lange tre måneder siden vi
oprindeligt skulle have været samlet. Ikke alle er startet helt op igen og mange har fundet en ny hverdag, med
hjemmearbejde og videomøder. Derfor vil IFK kunne stå over for nye udfordringer med at samle folk til idræt, men
samtidig kan vi gå hen og få en meget vigtig rolle i at skabe fælleskab i Forsvaret igen.

VM Biathlon orientering
På Medlemssiden.
Vi er fortsat en af de største foreninger med ca. 1350 medlemmer. Det er desværre endnu en tilbagegang
efter vi havde hold os stabile sidste år.
Vi har kæmpestort potentiale på Karup. Der er mere end 3500, der fast arbejder på Flyvestationen og med
DMI åbning for medlemstilgang, så har også de der adgangskort til Flyvestationen mulighed for at blive
medlem af IFK. Problemet er at nå ud til dem.
Sekretæren gør et kæmpe arbejde for at udbrede vores tilbud, men det arbejde skal endnu længere rundt
på flyvestationen.
Vi kæmper fortsat med at fange alle de medlemmer, der tror de er medlem af IFK, men faktisk ikke har fået
flyttet deres medlemskab fra deres tidligere arbejdsplads. Hvordan vi når ud til dem og får dem med i IFK
har vi stadig ikke fundet ud af.
Vores 20 udvalg dækker en meget bred vifte af idrætsgrene og vi
søger hele tiden nye ideer til at supplere eller erstatte de traditionelle
idrætsgrene og vi er stadig meget åbne over for nye ideer.
Selv om det lykkedes at samle deltagere, så havde hold sport i 2019
stadig overordentligt svært ved at samle nok folk til træning,
arrangementer eller DMI finalestævner og vi har kun kunnet stille
med en brøkdel af de hold og deltagere vi kunne få år tilbage.
Der bliver lagt meget arbejde i at samle folk og nye tiltag, i hvert
tilfælde for IFK, som IFK og løbefællesskabet på Facebook, FB
tilmeldinger til skydning mv. alt sammen tiltag der gør det lettere at

finde os og vores tilbud. Samtidig gør det så arbejdet lettere for arrangørerne og mere fleksibelt. Godt
arbejde og tusind tak for indsatsen, den er meget værdsat. Også en tak til alle jer der stillede op for IFK og
alle jer der tog en ven med til stævne. Det håber jeg også I vil gøre i år.

2019 som sportsår.
Vi startede året med at blive næstbedste idrætsforening for tredje år i træk i april ved DMI
repræsentantskabsmøde. I 2019 har vi faktisk gjort det endnu bedre og hentet 19 medaljer mere end i
2018. Det er desværre ikke nok til at træde et skridt op på podiet på repræsentantskabsmødet.
En hurtig sammentælling viser det blev til 23 guld, 25 sølv og 20 bronze, hvilket er rigtigt flot. Rigtig
glædeligt er det, at der så også har været en større deltagelse ved DMI mesterskaberne, selv om der
selvfølgelig altid er plads til flere.
En klassisk sportsgren som DMI udendørs fodbold blev aflyst og når man tænker på at vi tidligere skulle
kæmpe i regions- og landsdelsmesterskaber for at kvalificere sig til DMI finalestævne, så bliver man helt
vedmodig.

IFK TRAIL

Fremtid
Vi har i bestyrelsen, i de seneste år, valgt at budgettere med et ekstraordinært stort underskud for at få
gang i idrætten igen og for at få medlemmerne til at deltage i idræt ved at være meget generøse med
tilskuddet. Det stoppede vi med sidste år og vi er i den vanskelige proces at afvende vores medlemmer.
Selv om vi ikke bliver prioriteret så højt og vi bliver mødt med krav om ordrenumre og at der bliver tolket på
begrebet ”idrætsfacilitet”, så har vi stadig rimelig god adgang til gratis idrætsfaciliteter og dermed mulighed
for et meget lavt kontingent. Det lave kontingent betyder så også, at når et medlem får bare 100 kr. i støtte,
så er mere en halvdelen af kontingentet væk, når forsikringer og medlemskaber af forbund er modregnet.
Vi vil derfor fremover i endnu hørere grad fokusere på at købe materiel mv. til at skabe rammerne for at vi
kan dyrke idræt i militær regi sammen.
2020 går hen og bliver et specielt år, hvor hele første halvår faktisk er gået med idræt alene og mange
arrangementer er aflyst eller udsat. Vores egne DMI-stævner kan kun to ud af tre gennemføres, men dem
glæder vi os så også til og jeg håber at mange IFK’er vil afsætte tid til at deltage i.
Vi har valgt at bakke op om DMI’s målsætning om målrettet støtte til skadede veteraner, men mangler
stadig at finde et godt koncept for støtten her på Karup, men det arbejder vi stadig med. Den helt store
udfordring er, at det er den samme kadre af frivillige, der skal stille op og at vi ikke har identificeret en
gruppe af veteraner i området, der mangler et særligt tilbud. Vi har rigtig mange veteraner, men de deltager
i de almindelige tilbud.

Afslutning
Som afslutning kan det konkluderes, at der, til trods for en meget travl og omskiftelig hverdag, stadig bliver
ydet en meget stor og frivillig indsats i foreningen fra såvel de aktive udøvere som fra planlæggerne, og
den indsats skal der, som altid, lyde en meget stor og varm tak for. Som jeg afsluttede med sidste år, så
ved jeg, at næsten alle IFK ildsjæle også lægger en stor indsats i de lokale idrætsforeninger rundt om i
nærområdet. Jeg håber at det er et samarbejde vi vil kunne udbygge i de kommende år til fælles gavn.

Simon Rewers
Formand
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Efter formandens beretning var der valgt på til Bestyrelsen Da der ikke var nogle indkomne forslag og kun
bestyrelsens egne, blev følgende vagt til IFK bestyrelse og som suppleanter.

Formand KN Simon Rewers Hansen
2019 – 2021
Næstformand SSG Jan Nielsen
2019 – 2021
Kasserer SSG Jørn Uffe Dam
2019 – 2021
Bestyrelsesmedlem OS Jonas Stensdal Klitte 2019 – 2021
Bestyrelsesmedlem OS Kristian Buch
2020 - 2022
Bestyrelsesmedlem SSG Lars Mikkelsen
2020 – 2022
Bestyrelsesmedlem FSPC Jesper Michelsen 2020 – 2022
Bestyrelsesmedlem SSG Erik Holz Mogensen 2020 – 2022
Suppleant OS Michael Flensmark
2020 - 2022
Suppleant FOKS Eva Charlotte Lenchler
2019 – 2021
Revisor SSG Lone Krause
2020 – 2022
Revisor SSG Tina Rasmussen
2019 - 2021
Revisor suppleant OASS Helle Frølich
2020 – 2022
Revisor suppleant Mette Krath Dahl
2019 – 2021
Sekretær, stadig gl. senior Ole Johnsen.

