Beretning fra Styrelsen 2019
Vi kommer ikke sovende til det, det er forbeholdt de få!!
Aldrig har vores center haft så mange kunder og slet ikke kunder af en vis kaliber. Lad
os indlede med en påstand. ”Det er altså sjovere, når der er noget at se til”!!
Det har vi haft både i forening og center, hvor der har været en del at rive i.
For de læsere der følger bare lidt med i hvad der røre sig i ÅFS, så skal vi bare nævne
sportsdag for Business Park Skejby, Firmaidræt OPEN, ALT for Damernes kvindeløb,
Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm i foreningsregi samt flere hundeudstillinger,
juletræsfester, julefrokoster, værktøjsmesse, legetøjsmarkeder, krybdyrsmesser,
computertræf, figurspillere, technofest og meget andet i regi af ÅFS Centret.
Men i foreningen bliver vi nød til at tænke nyt og anderledes, hvis vi skal have vendt
skuden for de etablerede idrætter. Vi har brug for mange flere aktiviteter. Vi skal have
vækket nogle idrætter til live igen. Ikke med kunstigt åndedræt, men med en
saltvandsindsprøjtning og fornyelse i tanke og handling.
Velkommen til årets beretning.
Firmaidræt Open
Succesen fortsætter. Et helt igennem vellykket Firmaidræt OPEN (FO) 2019 blev
afviklet 24. – 26. maj.
I modsætning til 2018, var det i år besluttet at bowling ikke skulle være en del af FO,
men have sit eget tidspunkt. Bowling OPEN blev også afviklet i Aarhus. Nyheden var
desværre ikke nået ud til alle bowlingspillere, så det blev et mindre men yderst
vellykket stævne.
I 2019 var der en mindre udskiftning af aktiviteter som beachvolley og floorball, mens
de ”gamle” idrætter stadig holdte fanen højt.
Den sportslige afvikling stod ÅFS lederne for, men de fik hjælp. For vi havde igen
idrætter som billard, håndbold og petanque med, som vi ikke længere har på
programmet og dermed ikke selv kunne stå som ansvarlig for.
Her fik vi igen hjælp af mange venner af ÅFS. Derfor skal der lyde en tak til Ebeltoft
Firma Idræt for deres afvikling af petanque, BK Fluen for afviklingen af billard samt
Egon Olesen fra Aalborg for afviklingen af håndbold.
Igen i år blev opgaverne udført til UG.
Det gælder også opsyn/indkvartering på Ellekærskolen, afvikling af festen samt øvrige
aktiviteter. Ikke et eneste sted, svigtede de mange hænder. TAK!
Som noget nyt, blev der indgået en aftale med elever fra Erhvervsakademiet i Viby
om etablering af en funzone i forbindelse med vores fodboldturnering. Håbet var, at
flere Århusianere ville kigge forbi og se noget god sport og samtidig hygge sig med
aktiviteter af forskellige karakterer. Der kom ikke så mange udenfor firmaidrætten
men funzone blev taget godt i mod og bliver gentaget igen i 2020.
FO 2020 og i Forbundets jubilæumsår 2021 er ÅFS igen værter – og vi glæder os!!

ÅFS Idrætter og aktiviteter
Badminton
Så skete det – efter mere end 50 år som aktivitet i ÅFS regi, måtte vi aflyse den
løbende turnering, eller skal vi sige den stillestående turnering, for det er kun gået en
vej de seneste 20 år, og det er ned.
Det er særdeles trist, specielt når man ser hvor mange der spiller badminton hver dag
i ÅFS Centret. Hvad gør vi forkert? Er vi for smalsynede? Er vi for ærekære overfor
gamle vaner og ikke vil lade os inspirere til fornyelse?
Bowling
Desværre igen en nedgang. I år på 4 hold.
Hvad gør vi forkert her? For 20 år siden var der næsten 100 hold. Vi ved godt, at
tiderne ændrer sig, men noget må der gøres.
De ledere der lægger et stort arbejde i at afvikle turneringen, skal også føle mening
med indsatsen.
Dart
Det går for trægt med dart. Styrelsen påstår, at dart aldrig har været så populært
som i disse år og alligevel præsenterer vi ikke en løbende dartturnering eller fastlagte
stævner over en sæson. Lad os nu få noget mere fast i gang. Det er ikke nok med et
enkelt arrangement i ny og næ.
Floorball
Endnu en aktivitet der måtte aflyses i 2019. For lidt engagement og få visioner for
sporten må være forklaringen.
De ansvarlige for aktiviteten, formåede ikke at samle den flok af 12 – 15 spillere der
er nødvendige for at det er rentabelt. Vi må se, hvad 2020 bringer.
Fodbold
Både udendørs som indendørs var der desværre nedgang på antallet af hold.
Udendørs var det i størrelsesordenen 12 – 14 hold svarende til en manglende indtægt
på små 70.000 kr.
I indendørs manglede der ved sæsonstart 8 hold = 36.000 kr.
Når vi nu, i modsætning til de andre idrætsafdelinger, tager beløb med ved fodbold,
så er det for at vise, at her er der tale om forskellen på overskud/underskud. Det
viser også bare hvor sårbare vi som forening kan være.
Og nu vi er ved det sårbare, så udskiftes årligt tæt ved 30% af alle udendørs
fodboldhold, svarende til et beløb på 130.000 kr.
Også her må vi se på noget mere kontinuerligt og fastholdelse af holdene.
Skydning
Skydning er så småt ved at være et afsluttet kapitel i ÅFS regi.
Banerne er endnu ikke klar og sidst på året meddelte skytteformanden sin afgang. I
skrivende stund ønsker ingen at overtage tjansen.
Sker der intet i første halvår, vil våben m.v. blive solgt og kapitlet afsluttes i stilhed.
Volleyball
Tre hold meldte fra til 2019 sæsonen og kun et enkelt nyt hold kom med på vognen.
Det er vel det mest ophidsende at berette.
Der mangler dog stadig et udvalg og ikke mindst en ny formand.

Ovenstående idrætsgennemgang kan virke pessimistisk, men det er jo bare fordi vi
elsker aktiviteterne, at vi bliver bekymrede over nedgang stor som lille.
Styrelsen vil på førstkommende visionsmøde tage emnerne op og melde en
konklusion/indsats ud i løbet af foråret.
Årets løb
Det er jo ingen hemmelighed, at vores største aktiv på den sportslige front, er vores
to september løb. Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm.
Det er også de to aktiviteter der bruges suverænt flest frivillige timer på.
Timetallet kan ikke gøres op, det gør heller ikke noget, når man er en del af noget der
virkelig springer alle rammer. At se så mange frivillige yde sit bedste og samarbejde
med hinanden med praktikanter og samarbejdspartnere er en fornøjelse. Vi er sikre
på, at alle ÅFS’ere der er med på vognen, på den ene eller anden måde er enige.
To aflysninger måtte vi desværre ty til i 2019.
Bike and Run Stafetten (BRS) i maj blev aflyst på grund af for få tilmeldte. Samme
årsag ramte Rigtige Mænd (RM) i juni.
Bike and Run Stafetten finder i 2020 sted den 19. maj mens Rigtige Mænd ikke
længere er en aktivitet som ÅFS udbyder.
Endeligt er der ALT for Damernes kvindeløb (AFD løbet) i juni.
Løbet har deltagelse af ca. 2.500 kvinder og vi har i omegnen af 80 – 100 officials på
”arbejde” det meste af dagen. Nogle er gymnasieelever og folk fra andre klubber, der
alle bliver aflønnet for deres hjælp. Resten er de utrættelige ÅFS’ere og ikke mindst
venner af ÅFS.
Som noget nyt i 2018 og som fortsatte med stor succes i 2019, er sportsdag for
Business Park Skejby (BPS).
I 2019 blev alle aktiviteter flyttet til området omkring ÅFS, med ÅFS Centret som
stævnecentrum. En rigtig fornuftig beslutning. Sikke et liv og masser af glade
deltagere. Man mærkede tydeligt, at de nu, i forhold til 2018, var samlet på samme
område.
Sportsligt var det en god dag.
Der blev afviklet turneringer i 5-mix fodbold, 7-mands herrer fodbold, double
badminton, floorball på græs, beachvolley samt et stafetløb på Vestereng.
Der blev lavet 2 hold med crossfit, 2 yogahold og 2 hold med Salsation.
En af de flotteste aftner rent vejrmæssigt, og de honorerede deltageren ved at blive
hængende og hygge.
BPS har bedt ÅFS om at afvikle sportsdagen igen i 2020.
Centret
Et vildt år er afsluttet. Der har været rigtig meget at se til. Mest af alt, fordi flere af
arrangementerne har været store og meget tidskrævende. Kun 10 hele weekender
var ledige, heraf kun 1 fra september til jul.
De store arrangementer i perioden 18. august – 21. december genererede en
omsætning i hal og køkken på ca. 1,1 mio. kroner. Der kunne i perioden stort set ikke
presses mere ind.
Men omsætningen bør være højere og vi har derfor taget konsekvensen og hæver
priserne på alle lokaler fra maj 2020.

Vores akilleshæl er hverdage i dagtimerne. Vi bor det forkerte sted til at kunne leje
meget ud i disse timer.
Besparelser på de nærliggende erhvervsskoler er en årsag. Mange af borgerne i
nærområdet er ikke de typiske idrætsfolk er en anden årsag. Folkeskoler og
daginstitutioner har ingen penge. Så vi skal tjene vores penge på andre tider.
Cafeen har i 2019 øget omsætningen med ca. 15%. Stigningen er stort set over hele
linien, men fadøl, spiritus, sodavand og kaffe er dem der trækker det mest op.
I 2018 var det grupperne køkken og grill der trak omsætningen op.
Det samlede underskud i cafeen ender på 173.000 kr. Umiddelbart lyder det
alarmerende, men fratrukket de faste omkostninger som husleje, forsikringer m.v.,
der under alle omstændigheder er der, så er underskuddet trods alt kun på 40.000,kr.
Vi tror, at vi med en strammere styring af de interne arrangementer som FO, LMR/XM
vil kunne hente en del af ”det tabte”. Men trods alt et acceptabelt resultat for cafeen.
Som sagt og skrevet flere gange tidligere, så ”lider” cafeen rigtig meget økonomisk,
når fodboldafdelingen modtager afbud til udendørs fodbold.
Det anslås at fodboldafbuddene igen i 2019 har kostet cafeen en omsætning i
størrelsesordenen 80 – 100.000 kr.
Det er jo heller ikke blevet bedre i 2019, at badminton har været aflyst og at dart ikke
har afholdt mere end et enkelt stævne.
Overordnet finder Styrelsen årets resultat tilfredsstillende, et overskud ER trods alt
bedre end et underskud.
Likviditetsproblemerne bliver dog ikke løst med et års plus i den størrelsesorden, årets
resultat viser.
For at skrive det, så det kan forstås, så skubber vi en kvart million foran os hele tiden.
Vel at mærke en kvart million vi ikke har.
Hver måned skal vi forsøge at dele sol og vind lige. Det er trættende og kan få enhver
gnist til at slukke. INGEN der ikke har prøvet det, kan naturligvis ikke snakke med om
dette.
Men den rige onkel fra Amerika eller manden med papkassen må gerne dukke op.
En større/bedre udlejning i ”stilleperioderne” vil sikkert forbedre likviditeten men kan
slet ikke rede det.
Markedsføring
Aldrig har ÅFS tidligere lavet og fulgt en så stor og betydende markedsføringsplan
som det er sket i 2019.
Vi har udarbejdet en plan der indebærer store satsninger. Satsninger vi aldrig kunne
have foretaget, hvis ikke der var skudt kapital ind i projektet fra Dansk
Firmaidrætsforbund i form af midler fra Lokalforeningspuljen.
En del af planen dækker over en hel bagside på en af Aarhus Sporvejes busser.
Reklamen er todelt, øverste del køre i hele perioden fra september til august, mens
den nederste del udskiftes ca. hver 3. måned.
Første budskab var om messer og fester (september – november)
Andet budskab er om udendørs fodbold (december – marts)
Tredje budskab er om Bike and Run Stafetten (marts – maj)
Fjerde budskab er om Xtreme Mandehørm (maj – august)

Derudover har vi selvfølgelig aktuelle budskaber på Facebook, Link in, centrets gavl,
med nye og større bannere, samt på vores LED skærm v/vejen. En reklameaftale med
Radio GoFM om udendørs fodbold er det også blevet til.
Spændende at følge de resterende måneders indsats og hvordan vi kommer videre
Afslutning
Som sædvanlig er der rigtig mange mennesker, der skal takkes for deres indsats og
samarbejde gennem et travlt år i ÅFS.
Først og fremmest vil Styrelsen gerne sige tak til alle ledere og ansatte for arbejdsindsatsen i 2019.
Det er vel også her på sin plads at sige tillykke til Steen Ringtved fra dart der i
november ved Leder- hjælperfesten blev kåret til årets leder 2019. En velfortjent
hæder til en mand der altid tilbyder sin hjælp, som da han til FO spring til og hjalp i
baren i stedet for at deltage i festen. Respekt!
Også en stor tak for den hjælp vi har fået fra de mange ansatte hos Dansk
Firmaidrætsforbund, specielt til Generalsekretær, Jan Steffensen, der stoppede ved
årets udgang samt konsulent Brian York.
Derudover skal der igen i år lyde en stor tak til venner fra nær og fjern. De har alle
gjort det muligt at gennemføre vores løb.
Endelig skal der lyde en tak for godt samarbejde til vores revisor Klaus Kristiansen og
hans stab, samt til bestyrelse og dommere fra Århus Fodbolddommerklub.
Med håbet om fortsat fremgang for Århus Firma Sport afsluttes årets beretning.

På vegne af ÅFS Styrelsen
Carsten Pedersen
Formand

