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TDC IF, ÅRHUS 

Beretning – 2018 



Dagsorden  

for den ordinære    

 generalforsamling 29. november 2018 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabet 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 

A. 1 Kasserer 
B. 2 Bestyrelsesmedlemmer 
C. 1 Bestyrelsessuppleant  
D. 2 Bilagskontrollanter 
E. 1 Bilagskontrollantsuppleant  
F. 1 fanebærer og 1 fanevagt 

7. Eventuelt 

         
  

  

Formandens beretning. 



Så skal der gøres status igen 

 Som jeg gør hvert år, vil jeg se på, om vor idrætsforeningens formål  
er blevet opfyldt. 

Og det kan jeg konstatere, at det er. 

På det sportslige område fortsætter vi med at holde telelandsstævne 
trods tilbagegang i år (se senere).  

Det er dog som sædvanlig, de mere motions- og sportsprægede ak-
tiviteter, der er blevet bedst opfyldt af vore formål, dog ikke så ud-
præget som tidligere år, da deltagerantallet til Marselisarrangementer 
og DHL stadig falder. Det var dog glædeligt, at vi satte deltagerrekord 
til  
Svenskerstævnet i Gøteborg. 

Medlemstallet og kontingenttræk 

Som jeg frygtede ved sidste års generalforsamling, har TDC’s beslut-
ning om ikke at trække kontingent via lønsedlen, haft stor indflydelse 
på vort medlemstal. 

Det har været meget svært at finde en god løsning med kontingent-
træk 
fra 1. april 2018. Vi har haft kontakt med flere udbydere, men ikke 
kunne få den service, som vi efterlyste. 
Og da vi så endelig fandt en udbyder ”Reepay” som kunne levere den 
service, tog det nogen tid med forberedelse til mailkorrespondance i 
forbindelse med tilmeldinger og udmeldinger i det nye betalingssys-
tem, før vi kunne sende mails om betaling af kontingent til vor  
medlemmer. 

Først den 12. september kunne vi så sende en mail til vore medlem-
mer med beskrivelse af Reepay som abonnement system. Systemet 
skulle bruge medlemmernes betalingsoplysninger, så vi kunne lave en 
fast månedlig kontingenttræk. 

Vi havde valgt, at man kun kunne bruge Dankort som betalingskort, da 
det var det billigste betalingskort vi kunne vælge. Det betød, at der 



desværre var nogle medlemmer, som ikke kunne tilmelde sig betal-
ingssystemet. Disse medlemmer må fremover betale kontingent ½ år 
forud direkte ind på vor foreningskonto. 

Da vore medlemmer skulle tage aktiv beslutning om de ville være 
medlem af vor forening eller ej, betød det også at en del af vore 
medlemmer, valgte at melde sig ud. Det var typiske medlemmer, som 
ikke havde været aktive i vor forening i mange år, men fortsat trofast 
betalt kontingent.  

Der har desværre også været nogle medlemmer, som ikke har tilmeldt 
sig betalingssystemet. Disse medlemmer skrev vi til, at hvis de ikke  
tilmeldte sig betalingssystemet indenfor en bestemt tidsfrist, blev vi 
desværre nød til at udmelde dem af vor idrætsforening. 

Så efter alle ovennævnte udmeldelser er medlemstallet faldet fra 1133 
medlemmer til 881 medlemmer. Et fald på 252 medlemmer (ca.22 %) 

Nu skal kassereren i fællesskab med bestyrelsen have studeret, hvad 
det betyder for vor økonomi, og om det månedlige kontingenttræk skal 
ændres fremadrettet. 
  
  

Jeg vil nu se lidt på arrangementer af underholdende karakter, som vor 
idrætsforening har stået som arrangør af. 

Desværre ingen. 

Gennemgangen fortsætter med de motions- og sportsprægede  
aktiviteter. 
  
Afdelingerne beskriver de daglige aktiviteter i deres beretninger, så  
herunder vil jeg kun omtale de ”store” arrangementer, TDC IF, Århus 
har deltaget i. 



Svenskerstævne den 4. - 6. maj 2018 i Gøteborg 

 Fredag den 4. maj kl. 16.15 tog vi 99 idrætsfolk af sted mod  
Frederikshavn. Det er det største antal fra Århus nogensinde. 

Vi havde fået tilsendt stævneprogrammer, som blev uddelt i bussen. 
Der stod både, hvornår vi skulle af sted om morgenen til spillestederne 
og hvor vi skulle spille henne, samt hvor festen skulle afvikles og  
hvornår vi blev transporteres til færgen søndag morgen. 

Igen i år slap vi for at slæbe vor bagage om bord på færgen, da der 
var bestilt en bagagecontainer, som vor bagage blev anbragt i. 

Vi nåede frem til Gøteborg omkring klokken 24 fredag aften efter en 
rolig sejltur. 
Vi boede på Gøteborg bedste hotel ”Gothia Towers” ligefor forlystelses-
parken ”Lisaberg” lige midt i byen. 
  
Næste dags morgen efter morgenmaden skulle vi så i gang med idræt-
saktiviteterne. Der var dog nogle af vore deltagere, som havde været i 
byen, efter de var blevet indkvarteret, og de kom ikke alle op til tiden, 
hvor busserne kørte til idrætsaktiviteterne.  
Det er ikke acceptabel. Vi kan ikke være bekendte, at svenskerne så 
skulle til at lave deres sportsprogram om. 
  
Igen i år var vi meget heldige med vejret. Det havde været dårligt vejr 
hele ugen i Gøteborg, men denne lørdag var der sol fra morgen til af-
ten. Det var der ikke alle, som var forberedt på, så vi var nogle, som 
blev lidt solbrændte. 

Idrætsaktiviteterne gik fint, vi fik mange gode placeringer ud fra hvad 
jeg har hørt. Trods flere rykkere, har vi først fået resultater fra  
stævnet her sidst i september.  

Der var ingen præmier til vinderne. Lidt skuffende. 

Aftenfesten blev holdt på hotellet med god mad og god stemning.  
Musikken var der delte meninger om. 
  
Der var dog delte meninger om aftenfesten, så mange af de unge  
deltagere tog ud i Gøteborgs natteliv for at feste videre.   



Vi skulle tidlig op søndag morgen, for vi skulle med en af de tidlige 
færger. Der var flere, der så lidt klatøjet ud efter aftenens/nattens 
strabadser, og vi troede, at alle kom med busserne til færgen.  
Da vi uddelte færgebilletter opdagede vi, at der manglede 2 bowl-
ingspillere. Dem forsøgte vi at ringe til, men den ene svarede ikke, og 
den andens telefon gik på telefonsvarer, så vi måtte sejle uden dem.  
Vi kom dog i kontakt med dem en halv time efter vi var sejlet fra  
Gøteborg. De havde været i byen om natten, og sovet for længe, så de 
kom ikke med busserne. De måtte så selv betale for at komme hjem 
med den næste færge og tog hjem til Århus. 

Det er første gang i min tid som formand, at alle ikke er kommet med 
hjem fra en idrætstur. 

Ombord på færgen havde vor idrætsforening igen i år bestilt brunch til 
vore deltagere.  
Det faldt i rigtig god jord, da det ikke var alle, som havde nået at få 
morgenmad på hotellet. 

Vel ankommet til Århus sidst på eftermiddagen, kunne alle se tilbage 
på en rigtig god tur til Gøteborg. 

Tak til alle deltagerne for et godt stævne. 

Vi håber, at disse stævner med svenskerne kan fortsætte, selvom de 
er lidt pessimistiske med deres deltagelse i næste stævne i Jylland i 
2020. 

DHL Stafetten den 23. august 2018 

Same procedure som sidste år. 

Hovedbestyrelsen varetog igen i år det praktiske med tilmelding,  
bestilling af telt m.m.  

Vi havde igen i år valgt, at TDC skulle deltage om torsdagen. Der var 
bestilt 2 telte på samme plads som sidste år. Det var dejligt at se, at 
deltagerantallet var det samme som sidste år 430 deltagere. 



Information ud til alle deltagere fungerer fint, og så slipper holdlederen 
også selv for at sende informationen videre, og vi er sikker på, at alle 
deltagere får samme besked. 

Konceptet med at holdlederen eller en substitut skulle hente løbsnumre 
og trøjer i vort klublokale brugte vi atter i år, og det vil vi også gøre 
fremover.  

Det er dejligt, at holdlederne sørger for, at løbsnumrene og trøjerne  
bliver hentet af en substitut, hvis de selv er forhindret.  

Der er altid en god stemning omkring teltene, hvor man kan møde 
gamle og nuværende kollegaer til drillerier om løbetider m.m. 

Tak til deltagerne for at hjælpe med at rydde op i teltet inden I går 
hjem. Det var næsten ingenting, som bestyrelsen skulle rydde op. 

Selvom  de næste arrangementer ikke hører hjemme i forenings året 
17/18 vil jeg alligevel omtale det her, da forberedelserne til dem 
foregik i det gamle forenings år, og de er afholdt inden generalforsam-
lingen 

Marselisløb og Marseliscykelløb den 1. og 2. september 
2018 

   
Marselisarrangørerne havde igen i år valgt at man løb om lørdagen og 
cyklede om søndagen.  

Dog var løbet rykket frem fra kl. 14 til kl. 11 

Ellers var det også samme procedure fra vor side som sidste år. 
  
Idrætsforeningen laver alt det praktiske arbejde, Personalevelfærd  
leverede trøjer til deltagerne, betaler for vores udgifter til arrange-
menterne, herunder deltagergebyr og fortæring. 
   
Vi annoncerede på skærmene i Slet og på vor hjemmeside, samt 
sendte en mail ud til de personer, som deltog sidste år, og til alle vore 
medlemmer, som vi har en mailadresse på. 
  



Tilbagegangen i deltagerantallet fortsatte desværre, trods ændringen 
at starttidspunktet for løbet.  

Sidste år deltog der 202 deltagere. I år endte vi på 161 deltagere, en 
tilbagegang på 41 deltagere. I år var tilmeldt 36 cyklister, 93 løbere og 
32 walkere. 

Da deltagerantallet var faldet så meget, besluttede vi at ændre på  
forplejningen.  
Vi serverede sandwich med flere forskellige indhold, dåseøl (også  
alkoholfri øl) til voksne og sodavand / juice til børnene.  
Det faldt heldigvis i god jord. Det var mange, som roste sandwichene, 
dog syntes mange, at de var for store, så det må vi ændre til næste 
år. Ligeledes var der også mange, som var glade for de alkoholfrie øl. 

Igen i år havde et lidt mindre telt på samme plads som sidste år. 

Med hensyn til hjælpere til Marselis-weekenden har vi ikke behov for 
så mange hjælpere som tidligere år, så I år var det kun bestyrelsen 
som var i teltet til at hjælpe 

Tak for hjælpen. 

Med hensyn til Marselisarrangørerne var det rart, at de havde lyttet til 
bl.a. os om at flytte starttidspunktet tilbage til kl. 11. 

Håber at vi kan få flere lokket til at deltage, når starttidspunktet er fly-
ttet til kl. 11, og forplejningen forbliver det samme som i år, dog med 
lidt mindre sandwich. 

Telelandsstævne den 15. og 16. september 2018 i Fredericia / 
Kolding 

Planlægningsudvalget er det samme som de foregående år med  
deltagelse fra Odense, København og Århus. 

Deltagerantallet til telelandsstævnet faldt desværre lidt igen. I år var 
vi 137 deltagere mod sidste års 154 deltagere.   



Følgende byer deltog i telelandsstævnet: Ringkøbing, Vejle, Køben-
havn, Odense og Århus (67 deltagere fra Århus, mod 77 sidste år), 
samt bestyrelsen fra TDC Sport og Fritid, Jylland. 
  
Fodbold skulle igen i år spille udendørs, men desværre var der 4  
fodboldspillere fra Århus som udeblev, uden at melde afbud til  
bestyrelsen. Så derfor var det umuligt for de resterende fodboldspillere 
at afvikle en turnering. De lavede vist en straffesparkturnering i stedet 
for. 

  
Bowling var igen i år den aktivitet, hvor der var flest deltagere i.  

Det var dejligt at se at volleyball fortsat er med på programmet 
selvom der ikke er mange tilmeldte. Husk venligst, at selvom TDC IF, 
Århus ingen volleyafdelingen har, kan man godt tilmelde sig til  
volleyball ved telelandsstævnet. 

  
 I år havde vi på opfordring taget en ny idrætsgren med på pro-

grammet. Det var Mountainbike på bane. Det foregik i Hannerup skov 
på Fredericia Cykel Clubs mountainbikerute. Vi havde lavet en aftale 
med en uddannet mountainbikeinstruktør, og det var en god ide, da  

 deltagere fik meget ud af det. 

Som sædvanlig forløb selve stævnet godt med næsten ingen fejl.  

Aftenfesten var som sædvanlig rigtig god. Maden var rigtig god, og der 
var en god stemning. 

  
I år havde den samme DJ som sidste år. I år havde han lidt mere  
besvær med at finde ud af hvad folk kunne lide at danse til, så der var 
ikke så mange på dansegulvet som sidst år. 

Tak til alle deltagere for et godt stævne. 
  

Jeg håber stadig, at alle deltagerne fra årets stævne, vil hjælpe os 
med at få endnu flere deltagere med til næste års stævne.  
Fortæl f.eks. en kollega, hvor godt stævnet er, og at de skulle prøve at 
deltage i stævnet.  

 Dog er vi ikke tilfredse med, at man melder sig til stævnet, og enten 
glemmer at melde sig fra, eller bare bliver væk uden afbud. 

  
 I disse tilfælde kommer foreningen til at betale for deltagelsen, og det 

mener vi ikke er acceptabel, når det er de pågældende ikke-deltagers 
skyld. 



Næste år stævne bliver både stævnet og overnatning/fest     
afholdt i Fredericia den 14. - 15. september 2019. 

Arrangementer i næste sæson 
  

European Company Sport  
Games i Salzburg, Østrig         :             26.- 30. juni 2019. 

DHL-stafetten  : 22. august 2019 

Marselisløb og Marseliswalk : 31. august 2019 

Marseliscykelløb  : 1. september 2019 
  

Telelandstævne i Fredericia : 14. – 15. september 2019 

TDC Sport og Fritid, Jylland. 
   

TDC IF´s repræsentant har som sidste år været Catharina Skovdam. 
  

Og hun gør det godt for vor forening. Tak for det 

TDC Idræt 
  

Paraplyorganisation har stadig den jyske formand for TDC S&F, Janne 
Baj Rasmussen som formand.  

  
Foreningshuset. 

Vor repræsentant i hus udvalget har været Jesper Skjerbæk.  
   
 Og han har haft travl i år. 

Flere pensionistforeninger er blevet flyttet fra deres tidligere lokaler til 
foreningshuset. Det samme er PC-klubben 



Det har bl.a. betydet, at Jesper i sammenarbejde med Lene Colding og 
de pågældende foreninger/klubber har måtte lave en ny fordelingsplan 
i foreningshuset. 

Vort gamle klublokale er blevet et fælles samlingslokale for pensionist-
foreningerne og Topsi klubben.  
I Topsis gamle lokale er PC-klubben rykket ind.  
Lokalet, hvor fiskeklubben holder klubmøder, er også blevet et  
mødelokale for alle foreningerne. 
CrossGym, som hidtil har brugt klublokale, er flyttet ind i den gamle 
garage bag motionscenteret, og der er blevet adgang til dette lokale 
via motionscenteret, så alle brugere af motionscenteret også kan 
bruge dette lokale. 

I forbindelse med at disse foreninger er rykket ind, har der været en 
stor oprydning af diverse inventar, som disse foreninger havde med fra 
deres tidligere lokaler, og denne oprydning er vist ikke helt færdig 
endnu. 

Ligeledes er køkkenet i færd med at blive istandsat med nye skabe og 
elementer. 

Samtidigt med dette, at der også blevet sat nye adgangslåse på nogle 
af de døre, hvor der ikke var en lås i forvejen. 

  
 Alt dette har Jesper styret i god sammenarbejde med de involverede, 

herunder hvem der skal have adgang til de forskellige lokaler. 

Det store samlingslokale kan også lånes til afdelingsmøder, sociale  
arrangementer i foreningens regi. 

Tusind tak for hjælpen – Jesper. 

TDC IF’s hjemmeside 

Vor nye hjemmeside bliver stadig bedre, men der er stadig  
forbedringsmuligheder. 

Ole, Mogens og Bertel har tilrettet siden, når vi har indmeldt rettelser. 
Tusind tak for det. 



Afdelingsledere og hjælpere i TDC IF. 
  

Jeg vil atter i år benytte denne lejlighed til at sige tak til alle de  
frivillige afdelingsledere og hjælpere, for det kæmpe store stykke  
arbejde, de gør for at holde liv i vor idrætsforening.   

                                 
I denne sidste del af beretningen vil jeg også sige tak til alle, der har 
støttet og hjulpet TDC IF, Århus i det nu afsluttede foreningsår.  

  
Sidst, men ikke mindst vil jeg sige tak til hovedbestyrelsens medlem-
mer, for det samarbejde, vi har haft i det forgangne foreningsår.  
Det har været et ”besværligt” år med at finde den rigtige løsning vedr. 
kontingentbetalingen, og hvordan vi skulle håndtere forplejning ved 
Marselisløbet.   

   
Som afslutning på min beretning håber og ønsker jeg, at TDC IF,  
Århus i sit daglige virke kan være med til, at vi får et godt arbejdskli-
ma og en god trivsel i TDC koncernen. 

Idet jeg håber, at generalforsamlingen vil bidrage med konstruktiv  
kritik, ros, nye ideer og tiltag, overgiver jeg hermed beretningen til 
saglig og velvillig behandling. 

  
Finn Schacksen 



TDC Idrætsforening, Århus har følgende æresmedlemmer. 
  
  
  

Børge Bigum    udnævnt 1978 
  

Käte Olesen    udnævnt 1995 
  

Hans Rosenkrands Christiansen  udnævnt 1995 

Bent Grølsted    udnævnt 2004 

Janne Baj Rasmussen   udnævnt 2008 



BERETNINGER FRA AFDELINGERNE. 

Beretningen fra badminton 

Endnu et år er gået på badmintonbanerne 

I ÅFS holdturnering for 2017/2018 fik vi 1 første og 2 anden pladser 
ud af 4 hold. Vi er stadig det firma, der har flest hold med i turnerin-
gen. Men der er stadig for få hold med i turneringen.  

Vi træner stadig i Højbjerg og der er stadig spillere der gør sit for at 
det er sjovt at spille badminton. I skolerne i Tranbjerg Skole og  
Gammelgårdsskolen har vi ikke haft noget badminton.  

Svenskestævnet den 4-5-6 maj 2018 var vi desværre kun 3 spillere  
tilmeldt. I alt var der 97 deltagere til alle sportsgrenene fra Jylland. 
Desværre kunne jeg ikke deltage. 

Vi havde muligheden for at deltage i Firmaidræt Open 2018 den  
1-2-3 juni 2018, da det var i Århus. Desværre blev det ikke til noget 
for badminton. Bowling var med og det var godt. I 2019 foregår det 
den 24-25-26 maj i Århus igen. Her skal vi med. 

Så kommer vi til Telelandsstævnet den 15.-16. september 2018 i  
Fredericia/Kolding. I år var vi ingen spillere, der kunne deltage. 1 var 
tilmeldt men hun tog sig en cykeltur i stedet. Jeg kunne desværre  
heller ikke deltage, da jeg var på en anden opgave i Århus.   

I sæsonen 2018/2019 har vi tilmeldt 4 hold til ÅFS holdturnering.  

Til slut vil jeg sige tak til alle badmintonspillerne i TDC.  
Husk det er dejligt at have en fjer på.  

Vi ses på banen 
Jan Hansen 



Bowlingafdelingens årsberetning 2017/2018 

Året der er gået 

Vanen tro startede året med det tilbagevendende Grundlovsstævne, 
ved Puds i Århus bowlinghal. Her var der kun 5 bowlere der deltog, vi 
vandt desværre ingen præmier denne gang. 

I juni 2017 var der Eurosport festival i Ghent, i Belgien. Vi var 5  
bowlere og 4 der spillede petanque, fra Aarhus. På vejen samlede vi 
nogle TDC ‘er op fra Fyn og andre fra Sjælland deltog også. Vi vandt 
desværre ikke noget i nogen discipliner, men havde en helt suveræn 
tur. Stor tak til Jesper for godt arrangement. 

Desværre blev DM i firmabowling, denne gang aflyst, på grund af for få 
tilmeldinger.  

Da sæsonen var skudt i gang igen, var der det årlige Telelandsstævne. 
Også denne gang foregik det Fredericia, som vi plejer.  Der deltog i år, 
9 af de faste bowlere fra Århus.  De damer der var med, gjorde det til 
gengæld rigtig godt. Bente Frendrup blev nr. 1, Inge Andersen nr. 2, 
og Ghita Meldgaard nr. 3. Så alt i alt må det siges at være et rigtig flot 
resultat. Mændene kunne ikke denne gang præstere noget. (Nok for 
lidt øl.) 
Jeg vil hermed gerne opfordre til at flere deltager i Telelandsstævnet, 
som foregår d.15-16/9- 2018. Det plejer at være ret hyggeligt og med 
en lav brugerbetaling, får man virkelig noget for pengene. 

Vores julearrangement, foregik ligesom de andre år i Viby bowlinghal 
med 9 pins og spisning efterfølgende. Det må siges at være et koncept 
der virker, da rigtig mange deltager. Tak for det til festudvalget. 
  
Firmaturneringen har vi deltaget i med 3 hold – 2 hold i mesterrækken 
og 1 hold i A-rk.     
TDC 1-blev nr.2 i mesterrækken  
TDC 2-blev nr.6 i mesterrækken  
TDC 3-blev nr.2 i A-rk 
Lena lavede den højeste scorer ved damerne på 212.  
Tillykke med det alle sammen, godt gået. 



Også i år, afholdes der klubmesterskab. I år har jeg valgt at afholde 
klubmesterskabet, sammen med afdelingsmødet. Stort tillykke til Kim 
Poulsen og Bente Frendrup. 

De højeste serier i løbet af året, under træningen plejer jo at få deres 
navn på vores vandrepokal. I år blev det Lena for damerne med 234 
kegler og for herrerne er det Jesper med 247 kegler. 
  
Nærmere info om opstartsdato efter ferien følger. 

Til sidst en tak til festudvalget (Ole og Kim) og spilleudvalget  
(Carsten og Jesper) for indsatsen.  

På bowlingafdelingens vegne 

 Lars Nielsen 

Årsberetning for TDC cykelafdeling 2018 

Der er ca. 40 aktive cykelryttere i afdelingen, og vi har i år været  
tilmeldt ca. 12. cykelløb, med 5-12 mands deltagelse i hvert enkelt løb. 
Vi deltog bl.a. i ”coast to coast”, ”Nordstjerneløbet” og Hærvejsløbet,  
ligesom vi deltog i et nyt cykelløb ”Mols Bjerge”. Der er stadig spinning i 
egne lokaler i Motionscentret i Slet og med egen instruktør, det er altid 
muligt at tilmelde sig via hjemmesiden. 

Det forventes, at vi også tilmelder os ”Coast to coast” (Søndervig-
Aarhus) i 2019. Også i 2019 kører vi Hærvejsløbet og Nordstjerneløbet. 
Vi arbejder stadig på et aftenarrangement med en repræsentant fra 
DCU, og håber vi kan præsentere det i 2019-20.  

Nye indslag til cykelafdelingen er meget velkomne til Flemming  
Nybro, tlf. 21457761, mail: nybro@privat.dk 

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 17.00 og søndage kl. 10.00 fra det 
hvide hus på Sletvej 14 i perioden 1. april – 1. oktober. Alle er 
velkomne. I vinterhalvåret aftales turene pr. tlf. 

HUSK julefrokost, fredag d. 25. januar 2019 kl. 18.00 i Hasselager  
hallens cafeteria. Tilmelding til undertegnede, senest 2. januar 2019. 
Den forventede pris er 100 kr. for mad. Drikkevarer kan købes til  
fordelagtige priser. 



Til slut bringes en stor tak for veludført arbejde til alle løbsansvarlige i 
cykelafdelingen. 

Med venlig hilsen 
Flemming Nybro 

Beretning Fiskeri. 

Klubmøderne hver anden tirsdag oktober til april, er fremmødet stabilt 
med 7-9 medlemmer.  

Vi prøver her at planlægge datoer for fælles ture og udveksle erfarin-
ger med grej og hotspots.  
Det har desværre været noget svært at samle folk til disse fælles ture, 
og derfor aflysninger til flere af disse grundet manglende deltagelse.  
Man kan læse flere steder at foreningslivet har det svært da tilbuddene 
er mange og det må vi erkende også gælder for fiskeri.  

Der er dog ture der aftales år for år, her er Telelandsstævnet et af 
dem. Vi var 7 der deltog fra Århus, vi skulle oprindeligt have været 8, 
men en glimrede med ikke at møde frem (for dårligt). Vi fiskede igen i 
” Lystfiskerparadiset” og kort tid efter start fangede undertegnede en 
lille ørred, ved slut viste sig at være den eneste vi 7 mand fangede. 
Forklaringerne var mange med pinligt var det i hvert fald.  

Endnu en til skammekrogen var vores egen Put`n Take konkurrence 
hvor vi 10 mand i Harlev Put`Take dystede om vores legendariske og 
meget efterspurgte vandrepokal. Efter 4 timers fiskeri var nedturen  
total vi fangede nul og en dyt. En anden forening der deltog med 14 
mand og fangede 3 fisk, kiloprisen for de fisk er chokerende. Det var 
bare ikke den dag fiskene var i biddet. Pokalen og præmier går derfor 
til et nyt forsøg senere i år.  
Det ser også lidt trist ud med foreningens båd ved Silistria, den har det 
mildt sagt ikke godt. Vi må konstatere at den ikke bliver brugt. Det  
resultere i at spillet til at trække båden på land er meget rusten og 
ikke kan bruges, motoren har lige været til eftersyn og kører, vi tilser 
og renholder pladsen dernede, men er begyndt at overveje om videre 
drift (udgifter) er det værd, da båden ikke bruges. Gode ideer er  
meget velkomne.  
Hvad vejret angår har den forgangne sommer jo ikke budt på meget 
fiske vejr, når vandet er 22-24 grader kan man godt glemme fiskegre-
jet derhjemme og gribe speedoerne og svømme en tur i stedet, det 
stod på i næsten 2 måneder og så melder fiskefeberen sig, skal jeg hil-
se og sige.  



Vi har nu indlogeret nogle husvilde pensionister i vores klublokale og 
det skal nok blive godt, nye naboer har vi også fået så nu låner vi en 
kop sukker hos hinanden, det kunne jo være vi kunne hverve et nyt 
medlem hvem ved.  

Hilsen Leo Andreasen. Fiskeri 

!  

Årsberetning fodboldafdelingen 2018 
             

Igen i år har der været en lille tilgang af nye medlemmer til fod-
boldafdelingen. 

På TDC idrætsforeningens hjemmeside kan der søges informationer om 
kontaktpersoner til fodbold. Adressen er: http://www.tdc-if-aarhus.dk/ 

Til landsstævnet i Fredericia var der tilmeldt 2 hold fra Århus som de 
eneste. Det var som altid en sjov og hyggelig tur sammen med  
kollegaer fra hele landet.  

Vi har haft et herrehold tilmeldt Århus firmasport fodbold både ude og 
inde. De har gjort det godt. Flere er velkomne til at have et hold. Find 
en holdleder som kan stå for holdet og kontakt mig, så sørger jeg for 
tilmelding. 

Vores mix og dame fodboldhold er desværre ikke eksisterende mere. 
Så for tiende gang skal der herfra lyde et opråb til alle damer i TDC om 
at komme ud på boldbanerne og få spillet noget fodbold. Husk det er 
kun for sjov ☺  

Vi er godt i gang med indendørs fodbold ude i Vejlby Risskov hallen. Vi 
spiller hver søndag fra kl. 17.30 – 19.00. Der spilles i hal 4 frem til 
april måned 2019. Alle skal være velkomne til at komme ud og spille. 
Ved spørgsmål kan Mark Peitersen kontaktes. 

Det næste års tid vil det være min opgave, at få udbredt et større 
kendskab til fodboldafdelingens mange aktiviteter, så vi kan blive end-

http://www.tdc-if-aarhus.dk/


nu flere spillere i afdelingen. Vi mangler nogle unge mennesker til 
vores aktiviteter samt ikke mindst til det årlige landsstævne. 

Med venlig hilsen 

Carsten Smitt 
Fodboldformand 

Formandsberetning Motionsløb – 2018 

Afholdte løb 
Vi har som udgangspunkt udbudt de samme løb som de tidligere år, og 
det virker som et passende antal. Antallet af tilmeldte til de enkelte løb 
i perioden april 2018 til og med oktober 2018 er steget en lille smule 
fra 409 deltagende til 458 deltagende, men det forventes at være  
faldende set over hele perioden april 2018 - april 2019. Specielt fordi 
der generelt udbydes mange motionsløb i Danmark, så der er nok at 
deltage i, hvis man vil.  

!  

Der bliver af og til foreslået nye løb, hvor der vurderes ud fra priser og 
hvor i landet det er placeret. Vi holder os helst inden for det midtjyske 
område. Mange af disse nye løb bliver ofte ikke aktuelle da reglen om 
min. 5 deltagere ikke kan opfyldes. Men det er der fuld forståelse for.   
Reglen om egenbetaling fungerer også fint og meget få er utilfredse 
med den ordning. 
I foråret var det Royal Run, der bliver årets helt store "vinder" med 96 
deltagere. Ellers har det været kvindeløbene, Bestseller, Moesgaard og 
Ree Park som der er mest interesse for. Nu kommer perioden med alle 
vinterløbene, som også plejer at have interesse for løbere i TDC.  

Ny formand 



Bente Gravesen har valgt at stoppe som formand så i den forbindelse 
blev undertegnede valgt som ny formand. Derudover blev der valgt 
nye suppleanter i stedet for Annie Ellerup og Peter Wendt. De to nye  
er Anne-Marie Eg Jørgensen og Mette Janner Andersen. 
I den tid jeg har været formand har jeg ikke oplevet de store proble-
mer. Så det må derfor konkluderes at det går godt i afdelingen. Og alle 
de løbsansvarlige står gerne til rådighed når det kræves.  

Tenna R. Skjerbæk 
Formand for Motionsløb 

Beretning fra MOTIONSCENTERET 2018 
  
  

  

Der er pr. 1. november, 538 medlemmer sidste år ved samme tid 714, 
et minus på 176 medlemmer. Årsagen er nedskæringer i medarbe-
jderne, men det faktum at medlemskabet ikke længere kan trækkes 
over lønnen kan også være en årsag. 

Det nye adgangssystem der nu har været i funktion i 1 ½ år fungerer 
upåklageligt. Der har i sidste måned været et strømsvigt, der betød at 
de første 3 medlemmer, der kommer før kl. 06.00 ikke kunne komme 
ind i Motionscenteret, men det var ikke adgangssystemets skyld. 

Nyanskaffelser: 
Vi har måttet udskifte en maskine – brystpresmaskinen – der gik i 
stykker ved almindeligt brug.  

Spinning: 
Der er god plads på holdene, niveauet er nogenlunde det samme som 
de foregående år. 

CrossGym: 
I lighed med de forrige år har tilslutningen i sæsonen 17/18 ikke været 
stor. En af årsagerne er nok at afdelingen har ligget stille i en periode, 
men Magnus og Casper er så småt startet op, og har planer for sæso-
nen 18/19. Magnus har stået alene med det i en periode, da instruk-
tørerne valgte at få job uden for TDC. I forbindelse med flytningen, se 
nedenfor, vil der kun være hold ad hoc. 



Cross Gym lokalet er i forbindelse med indflytningen af PC-klubben og 
Seniorklubben i det tidligere foreningslokale, flyttet til garagen hvor 
brandbilen tidligere var parkeret. Der er lavet ny indgang, og det er 
meningen at lokalet frit kan benyttes af de der træner i Motionscen-
teret. Jeg vil, når Magnus har fået det indrettet færdigt, sende en mail 
ud til medlemmerne med regler for hvordan man forholder sig.  

Instruktører:  
I alt er vi: 3 Spinning instruktører, 2 CrossGym instruktører, 5 Fitness 
instruktører 

Medhjælpere: 
Orla Rafn og John Jensen har i lighed med sidste år hjulpet med, at 
servicere maskinerne, hvilket har været en rigtig stor hjælp for mig. 
Tak til alle der har ydet en frivillig indsats i Motionscenteret. Berit og 
Jette har ikke haft meget at lave i de forgangne år. 

Næste sæson: 
Jeg har aftalt med en af cheferne i Kundeservice, at Motionscenteret 
får taletid på nogle afdelingsmøder, hvor jeg kan fortælle både om 
CrossGym, Spinning og Motionscenteret generelt. Efter de er kommet 
”hjem” har de igen mulighed for at blive medlemmer i Motionscenteret. 
Ved at komme og fortælle dem om mulighederne, kan vi samtidig  
informere, og måske præge dem i forhold til at passe på maskinerne 
og Motionscenteret. Det kunne være måske give nye medlemmer til 
både CrossGym og Spinning. Jeg tager kontakt til et par af lederne i 
Kundeservice. 

Afd. formand 
Casper Johnsen 

Senior Bowlings Beretning 2018 

Da det er den første beretning som jeg skal skrive omhandler den kun 
2018 

Vi startede mandag 7-1-18 med træningen vi har 12 baner som alle 
er i brug nogle med 3 spillere. 

Vi har desværre mistet et par spillere men har fået 2-3 nye 



Vi træner mandag fra 13-14. 

Vi havde en tur til Silkeborg som var meget hyggelig, det sportslige 
var det vist Århus som var mest tilfreds med. Vi havde som vi plejer, 
lidt med som hjælp til præmier, og i år havde vi også sørget for, at det 
ikke blev så dyrt da vi mente, at vi godt kunne klare os med en mindre 
menu efter spillet - alt i alt en dejlig dag alle var godt tilfredse. 

Der var nogle som deltog i landsstævnet. Håber at jeg kan få adgang 
til hjemmesiden, så vi kan få andre interesseret i hvad der sker i      
seniorbowling afdelingen, da vi gerne vil have flere medlemmer. 

Som afslutning på året holder vi den 10 -12 -18 en jule komsammen 
så alle kan komme ud og se vores nye lokaler. Dette bliver sidste træn-
ingsdag, og der spilles fra 12 - 13. 

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingen med håb om 
saglig behandling. 

PBV. 

Med sportslig hilsen 

Niels-Otto Mortensen 

          Beretning fra SKYDNING 

 Skydeafdelingen er desværre stadig sat i bero. 

Af hensyn til våbentilladelse til vore våben og adgang til skydebanen, 
står Jesper Skjerbæk fra bestyrelsen som afdelingsformand for skyd-
ning overfor politimyndighederne.  



Beretning fra motionssvømning. 

Sæson 2017-18 er kommet godt i gang. 
Der er en stabil gruppe af svømmere tilmeldt og der har derudover 
været lidt henvendelser fra andre interesserede. 

!  

Venlig hilsen 
Anders Riis 
TDC IF - Svømning 

Beretning fra TENNIS 
  

Synger tennisafdelingen på sit sidste vers? 
Vi startede for godt 20 år siden med masser af medlemmer og  
aktivitet på banerne. 
PT er vi 68 registrerede medlemmer, hvoraf de færreste har været 
aktive i den nys overståede sæson 2018. 
Banerne fik en kæmpe overhaling i 2017 og fremstod som næsten 
nyanlagte. 
I denne sæson er der kun blevet luget ukrudt langs hegnet - og  
ryddet op. 
Vi er nogle få stykker, som har brugt banerne i år - det er vi stadig 
ganske glade for, men spørgsmålet er, om det på sigt er umagen 
værd at holde liv i afdelingen. Banerne skal have en standard  
vedligeholdelse i starten af næste sæson, for at være brugbare i 
2019. Hvorvidt moderforeningen fortsat vil sponsere afdelingen med 
den liden aktivitet, der er, er et godt spørgsmål. 

http://tdc-if-aarhus.dk/afdelinger/svoemning/


Vi har behov for initiativrige tennis entusiaster, hvis afdelingen skal 
overleve 2020. 
Som ekstern formand har jeg desværre ikke selv muligheden for at 
gøre det aktive benarbejde, der skal til. 

John Poulsen 
Afdelingsformand Tennis 


