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Formandens årsberetning 2020 
Augustenborg den 24. februar 2020 

 
Endnu et år er gået i Midtals IF. Fodboldafd. og det er tid til at kigge tilbage på året i klubben. 
 
Traditionen tro startede året ud med Alsrevyen. Igen var det Albert Davidsen og Bent Vestergaard 
som var tovholder for fodbold-afdelingens opgaver, denne gang med undertegnet med på 
sidelinjen. Det blev igen en succes hvor vi flot fik løst vores opgave som ”salgruppe” og endte ud 
med at tjene et pænt beløb til klubkassen. Vi har igen i år fået samme opgave af AlsRevy’en, og i 
år er det nu er undertegnet som står med hovedansvaret, nu med Albert Davidsen med på 
sidelinjen. 
 
Henover sommeren havde MIF Hovedafd. igen fået aftale med Sønderborg Ringridning om at 
forpagte Rytterteltet, og også i år hjalp fodboldafd. til og vi fik tjent et pænt beløb.  
 
I august afholdte vi DGI Fodboldskole med 74 deltagere, hvilket næsten var samme antal 
deltagere som i 2018. Vi fortsætter med at afvikle fodboldskolen i år og håber på samme 
opbakning.  
 
I forbindelse med Hovedafdelingens Idrætsweekend i august, inviterede vi igen alle vores trænere 
med påhæng til fællespisen lørdag aften. Dog var opbakningen ikke så stor i år, hvilket er noget vi 
vil fokuserer mere på i 2020. Idrætsweekenden er en god mulighed for os at bakke om 
Hovedafdelingens arrangement og samtidig give alle vore trænere en hyggelig aften som tak for alt 
det arbejde de ligger i klubben.  
 
I december måned afholdte vi igen vores Kellmann VVS og Blik Cup, hvor vi havde 85 hold 
tilmeldt. Stævnet blev igen en succes, på trods af at der var 15 færre hold tilmeldt i år. Vi måtte dog 
igen i år kæmpe med at finde frivillige, og fra bestyrelses side vil vi overveje om vi fremadrettet er 
nød til at købe dommere, for fortsat at kunne afvikle stævnet. Det er dog noget vi helst vil undgå, 
da det vil betyde at vi tjener mindre til klubkassen, men vi har desværre set en tendens til at 
opbakningen fra frivillige er faldende, hvilket gør det meget svært at afvikle sådanne aktiviteter. 
Der skal lyde en stor tak til Lasse Duus for igen i år at påtage som opgaven som stævneansvarlig. 
 
Som ovennævnte beretning viser, så har vi et højt aktivitetsniveau i klubben og mange af vores 
aktiviteter indbringer et efterhånden betydeligt beløb til vores klubkasse. Da vi samtidig nu virkelig 
begynder at blive ramt af effekten af faldende børnetal, og derved faldende indtægter i kontingent, 
er vi meget afhængig af disse arrangement-indtægter. De kolde facts er at der ikke skal meget til at 
vi hurtigt kommer ud med et større underskud og undertegnet kan derfor kun opfordre til at der 
støttes op om klubben i form af frivillig arbejde. Frivillige, som gerne hjælper til med en time eller to 
til et af vores arrangementer, er ofte det der gør det muligt at vi fortsat kan afvikle vores 
arrangementer. 
I 2020 har vi samme aktivitetsniveau som sidste år, samt så vil vi, i samarbejde med 
Augustenborg-halleren igen afholde storskærms-arrangement ifm. EM 2020, som jo spilles på 
hjemmebane. 
 
Vi havde sat os et meget ambitiøst mål om at skaffe 35.000 kr. i sponsorindtægter og vi er faktisk 
kommet godt derefter. Det lykkes os at få sponsorater fra Bitzer (tidl. Lodam Electronics A/S) og 
Danfoss, og så gik vi sammen med Davidsen Tømrerhandel, Andelskassen Sønderborg, Fa. Karl 
D. Petersen ApS og LM Sign om tilskud til en klubdragt, et projekt vi har haft i tankerne igennem 
flere år. Dette samarbejde resulterede i at alle vore medlemmer kunne købe en klubdragt til nedsat 
pris, hvilken rigtig mange gjorde.  
Kellmann Blik & VVS sponserede igen i år vores indendørs stævne Kellmann VVS & Blik Cup 
2020, hvor også Nordea støttede op med drikke-dunker til de mindste samt spurtpræmier, og 
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Fleggaard valgte at sponsorerer slik til præmier for godt mål mm.  
Hertil har vi også indtægter fra reklameskilte på vores stadion, hvor det lykkes os at få lavet nye 
aftaler i år. Vi er glade for at se at rigtig mange lokale virksomheder fra Augustenborg og omegn er 
villige til at støtte os med skilte på vores stadion og målet for 2020 er at vi vil arbejde på at få lavet 
flere aftaler, så vi kan få fyldt alle pladser ud. 
Vi har sat et endnu højere mål i 2020 på sponsorindtægter og jeg kan allerede nu afsløre at vi er 
godt på vej. Det er efter flere år lykkes os at få solgt vores stadionnavn til Thøisen Murerfirma, 
noget bestyrelsen har arbejdet for i rigtig mange år nu. Aftalen løber over 3 år og indebærer at alle 
vores baner i Augustenborg og Ketting fremadrettet kommer til at hedde Thøisen Murerfirma 
Arena. Vi er i bestyrelsen ekstrem glade for at vi har fået denne aftale på plads med Thøisen 
Murerfirma. De har allerede støttet os i rigtig mange år med f. eks. trøjesponsorater, og på vegne 
af hele Midtals IF. Fodboldafd. vil jeg sige stor tak til Thomas Thøisen for hans store opbakning til 
klubben. 
 
I efteråret 2019 måtte vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på 
dagsorden om udtrækning af FC Sønderborg overbygning på seniorsiden. Det resulterede i at det 
enstemmigt blev vedtaget at trække os fra samarbejdet hvilket trådte i kraft pr. 1. januar 2020. 
Baggrunden for denne beslutning skyldes hovedsageligt af FC Sønderborg mistede stort set hele 
deres hold henover sommeren, hvilket med det samme kunne påvirke alle vores seniorhold. 
Reglen er at 1. holdet i en klub altid skal stille hold, hvis det ikke sker, så må ingen af klubbens 
øvrige hold spille deres kamp. Da FC Sønderborg i DBU’s øjne er vores 1. hold, så ville alle vores 
3 seniorhold blive påvirket, hvis FC Sønderborg ikke stillede op til kamp. Da FC Sønderborg er en 
overbygning mellem flere klubber, ville disse klubber også blive påvirket, og derfor indkaldte 
Midtals IF. (i form af vores cheftræner Michael Popp Petersen) til krisemøde blandt alle 
moderklubber i august måned for at finde en løsning. Da dette møde ikke frembragte en mulig 
løsning, satte bestyrelsen sig derfor sammen for at finde ud af hvad det videre forløb skulle være. 
Vi var under stort tidspres, da en evt. udtrækning fra samarbejdet skulle sendes til DBU inden 1. 
oktober og da vi samtidige skulle overholde MIF’s regler for indkaldelse til generalforsamling, skulle 
vi regerer hurtigt. På mødet var et af argumenterne for at trække os at vi savnede synlighed fra FC 
Sønderborg, hertil også kommunikation fra især seniorholdet. 
Vi er fortsat med i overbygningen for ungdom, som indebærer alle FC Sønderborgs hold fra U13 til 
U19, noget vi fortsat støtter fuldt op om. 
 
FBS Als begynder virkelig at vise sit værd ved at give os mulighed for fortsat at kunne tilbyde 
træning og kampe til vores spillere i de børne- og ungdomsårgange hvor vi ikke selv har spillere 
nok. Vi bakker fortsat fuld op om dette projekt og forventer at få flere samarbejdshold op at stå i det 
nye år. 
 
Til slut, vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af hele 2019. Alle 
medlemmer leverer et stort stykke arbejde i dagligdagen hvilket er med til at vi fortsat har en 
fodboldafd. i MIF. Uden deres enorme arbejde, vil det være umuligt at drive en klub som vores. 
En stor tak skal der også lyde til Martin Thomsen som efter et par års arbejde i bestyrelsen, takker 
af for denne omgang. Martin har haft ansvaret for vores seniorafd. sammen med Mike, men har 
valgt at stoppe pga. andre forpligtelser, noget undertegnet har fuld forståelse for. 
Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere, som trofast møder op hver uge, så vores 
medlemmer kan træne og spille fodbold. Der skal lyde en stor tak til alle forældre, som støtter op 
om deres børn, dette er uundværligt i en klub som vores. Også en tak til alle frivillige som har 
hjulpet til i 2019. Tak til alle vores medlemmer som spiller fodbold hos os, og helt til sidst, en stor 
tak til alle vores sponsorer, som støtter op om klubben. 
 
 
 
 



1 af 3 

 

På vegne af Midtals IF. Fodboldafd. 
 
 
Mads Vestergaard 
Formand 


