Beretning fra Formanden – Generalforsamling Korinth IF 23. marts 2022
Det er skønt igen at kunne holde en generalforsamling, der holder tiden i forhold til vedtægterne.
Corona
Corona satte dog nok en gang sit præg på året 2021. Den massive nedlukning af samfundet ultimo 2020
trak ind i 2021 og betød at især de indendørs aktiviteter havde meget trange kår langt hen i foråret.
Vi orker næsten ikke at snakke mere om corona, men situationen betød reelt at KIF kun havde et halvt år at
gøre godt med, nemlig efteråret 2021, hvor vi var tilbage ved tilstande vi kender fra tidligere. Det var dog
tydeligt at se, at udøverne lige skulle vænne sig til at møde fysisk frem. Foreningsarbejdet lå stort set i dvale
i første halvår 2021. Og vores generalforsamling kunne først gennemføres 7. juni.
Nu håber vi så at denne kedelige epoke er lagt bag os. Nu vil vi se fremad.
Årets Korinther
I efteråret 2021 besluttede vi os for at revitalisere prisen Årets Korinther.
Dels fordi den ikke havde været givet i 2020, og dels fordi vi gerne ville vende tilbage til tidligere års model
med at lade lokalbefolkningen nominere kandidaterne. Jeg synes det blev en smuk proces, hvor vi fik 17
nomineringer og nogle virkelig velvalgte kandidater på bordet. Lokalrådet, Støtteforeningen og KIF fandt så
i fælleskab de rette vindere for både 2020 og 2021. Og selve overrækkelsen kunne ikke være mere festlig
end ved Korinth Hallens julefrokost hvor vi ved list og snilde havde lokket begge vindere til at komme uden
de fattede mistanke. Vinderne var som bekendt Linda Prinsholm og Jens Ørum.
Forsøg på nye aktiviteter
Vi prøvede at få gang i nye aktiviteter i KIF i 2021 målrettet de helt små. Man kan diskutere om vi har været
helhjertet nok i den proces. Det føler jeg mig lidt i tvivl om faktisk, men summa summarum, så fandt vi
ganske enkelt nogen som ville tage instruktørrollen, og så strandede det foreløbigt. Det er min oplevelse
efter en del år i KIF: Om noget bliver eller ikke bliver til noget afhænger af om der kan skaffes en god
instruktør eller træner. De kan desværre ikke købes for penge. Og det halter i den grad at finde disse
personer.
Ultimo 2021 blev kimen lagt til en genoplivning af afdelingen Ung I Korinth, men her kom der først til at ske
noget i januar 2022.
Indendørs stævner
Hallen har i flere efterårs weekender genlydt af fodboldglade børn, idet KIF og Korinth Hallen påbegyndte
opskaleringen af antallet DBU stævner i hallen og stillet frivillige til rådighed. I efteråret 2021 havde vi 4
indendørs stævner. Og efter nytår hele 9. Selv om vi ikke har et eneste KIF hold med så giver det liv i hallen
og der er økonomi i det for både KIF og Korinth Hallen, hvilket er temmelig vigtigt for at berettige de
kommunale tilskud der tilfalder begge parter. En særlig tak skal gå til de frivillige som bruger timevis på at
sidde ved dommerbord, sætte bander op og pille bander ned. I er seje. En særlig tak skal gå til John Olesen,
som hver evig eneste gang tilbyder at hjælpe både med at gøre klar samt tilbyder sig ved dommerbordet
når han kan hvilket er tit.

OK sponsorat
Vi fik fantastiske 27.556 kr. i sponsorindtægt fra OK. Det er os alle der skal have et klap på skulderen for at
tanke benzin og el hos OK. I 2021 besluttede vi at OK sponsoratet fremadrettet skulle komme alle
afdelinger til gode. Sponsoratet bruges nu fortrinsvist til at dække afdelingernes fællesudgifter ind.
Regnskab
En kæmpe tak til Lise og Leif for et stort arbejde med vores regnskab.
Bestyrelse
Tak til bestyrelsen for året der er gået. I forretningsudvalget er Tina og Lars på valg. Både Tina og Lars
modtager genvalg.
Revisorer
Tak til vores revisorer, Leif og Charlotte.
Med disse ord, vil jeg her afslutte min formandsberetning.

