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Igen i år holder Korinth IF generalforsamling langt senere end vedtægterne tilsiger, men dog næsten en 

måned tidligere end sidste år, hvor vi var helt inde i juli måned. 

Men kort fortalt så har årgang 2020 for Korinth IF været et år stort set til glemmebogen – på flere måder. 

Torben Axel Pedersen og Christian Ermose 

Året 2020 var året, hvor vi alt for tidligt måtte tage afsked med to store frivillige kræfter i Korinth IF.  

Korinth IF’s mangeårige revisor Christian Ermose døde d. 28. juli efter længere tids sygdom. 

Og min forgænger på posten som formand for KIF, vores fodbolddommer og hallens altmuligmand, Torben 

Axel Pedersen sov ind 26. december efter et år præget af sygdom. 

Jeg vil rette en tak til dem begge to for deres store frivillige indsats i Korinth IF’s tjeneste. Æret være deres 

minde. 

Coronanedlukning 

Som forening har Corona pandemien fyldt alt. 

Den første corona-nedlukning i marts 2020 kom heldigvis så sent, at indendørs-idrætterne fik lov at køre 

sæsonen stort set færdig. Nedlukningen 11. marts gav dog et antiklimaks over hele linjen, da de 

traditionsrige sæsonafslutninger blev umuliggjort, så indendørs-sæsonen fadede ud i det rene ingenting. 

Og hvad værre var så startede udendørssæsonen ikke op i fodboldafdelingen før sidst på forårssæsonen, så 

der var intet i gang i 2 måneder i foråret 2020. 

Efteråret 2020 var med den løbende genåbning i den grad præget af konstant ændrede regler at forholde 

sig til. Heldigvis blev det muligt at afvikle efterårssæsonen udendørs på relativt normale vilkår og indendørs 

lykkedes det også i en periode at afvikle badminton og senioridræt med god afstand og færre deltagere. 

Men da vi ramte november/december kom så 2. nedlukning med endnu mere drastiske foranstaltninger i 

samfundet. Der så det sort ud for vores aktiviteter i vinteren 2020/21. 

Hvad skal Korinth IF være i fremtiden? 

Vi afholdt i oktober 2020 en fin lørdag formiddag sammen med Anders Nielsen fra DGI Fyn med deltagelse 

af alle afdelinger, samt derudover Niels Christian Aagaard fra Støtteforeningen, Peder Månsson fra 

Lokalrådet og Rune Jørgensen fra KCM og tidligere fodbold ungdomformand. Anders hjalp os med at blive 

klogere på hvad det er der driver os som forening, med at udstikke en retning for vores arbejde og ikke 

mindst få arbejdet bidt over i nogle stykker der er til at håndtere. Arbejdet blev lagt på et fint sølvfad til at 

blive planlagt og eksekveret hen over vinteren. 

Corona lagde sig desværre som en dyne over foreningslivet, hvor ikke mindst forsamlingsforbuddet har 

stukket et kæp i hjulet for dette og alt mulig andet foreningsarbejde. Men nu skal vi have genoplivet dette 

projekt, som stadig er meget vigtigt for KIF’s fremtid. 

Ja vi skal nærmest til at vænne os til igen at mødes til aktiviteter og bestyrelsesarbejde. 



 

 

 

Regnskab 

Tak til Lise og Leif for et stort arbejde tro med at få styr på regnskabet endnu en gang. 

Bestyrelse 

Tak til bestyrelsen for året der er gået. I forretningsudvalget er Lise og Simon på valg. Både Lise og Simon 

modtager genvalg. 

Revisorer 

Tak til vores revisorer, Leif og Charlotte.  

Fremtiden 

Med håbet om at vi går mod lysere tider vil jeg her afslutte min formandsberetning. 


