
Beretning 2016 

Jeg har været meget fristet til at gentage sidste års beretning.  Beretningen minder meget og den 

for 2015, i hvert fald hvad angår overskrifterne. For der er naturligvis sket meget i årets løb. 

Hvad har så været den vigtigste begivenhed i året der er gået, ja det kommer i høj grad an på 

øjnene der ser, for en spiller er det måske endelig at slå den modstander man ikke har slået i flere 

år, for andre spillere måske at få en ny træner, for en inspektør kunne årets højdepunkt være at få 

græs i straffesparksfelterne på bane 1 og 2. For Brian at hans Aspargessuppe bliver godt modtaget 

og flyver over disken. 

For OKS som klub er der ingen tvivl om at den største begivenhed er at kunststofbanen står færdig, 

(sådan da) og at pavillonerne er færdige. (sådan da) 

Kunststoffen bliver flittig brugt og kommer sjældent til at stå tom. Faktisk er der mange der 

spørger hvornår vi får kunst nr. 2. Et spørgsmål der får nervøse trækninger frem i spark 

arbejdsgruppen. Men når ret skal være ret så kunne en klub af vores størrelse godt bruge en 

kunststof nummer to. men lad os nu lige trække vejret inden vi kaster os ud i den kamp. 

Vores nye anlæg blev i øvrigt indviet med et rigtigt godt og velbesøgt arrangement, men taler af  

borgmester, DBU, formand og  andre celebrities. Der var lidt mad og lidt at drikke samt naturligvis 

en masse fodbold , hvor nye og gamle OKS’er mødte hinanden. Det var en rigtig god eftermiddag 

på Østerbæksvej.  

Men på trods af at vi har indviet anlægget, er der stadig en del større og mindre ting der venter på 

at blive lavet færdig i forbindelse med anlægget. Dette er naturligvis noget bestyrelsen har fuld 

focus på. 

Afslutningen på årets fodboldskole faldt sammen med netop åbningen af det nye anlæg hvilket 

gav de mange piger og drenge en hel unik afslutning på OKS FA. 

Vores seniorafdeling, herre senior for at være helt præcis har også oplevet nyt siden sidst. Først og 

fremmest fik en oprykning, det lykkedes Bjarnes serie 3 at rykke op, tillykke med det. Da det øvrigt 

lykkedes hold to at blive i serie 2 har vi nu to serie to hold.  

Vi har på AS skiftet træner. John Andersen er Michael Plambech er blevet afløst af den dynamiske 

duo Morten Rasmussen og vores egen Jan Lindqvist. De er i gang med et spændende projekt der 

på sigt dels gerne skulle få os lidt frem i rækkerne men det er også en vigtigt del af projektet at vi 

fremover selv kan producerer spillere til vore seniorhold. Det kræver naturligvis at vi har 

seniorhold på et ordentligt niveau for at vi kan få de unge til at tage springet til at spille 

seniorfodbold i OKS. Det kræver naturligvis også at vi har en god ungdomsafdeling.  

Udover fodbolden vil bestyrelsen arbejde på lave sociale arrangementer både for enkelte årgange, 

senior osv. men også på tværs af aldersklasser og køn. 



Der er i løbet af det forgangne år lavet mange forbedringer her i klubhuset og vi er stadig i gang, 

blandt andet er vi ved at lave endnu et omklædningsrum. Der er også planer om at lave et 

sofahjørne i kantinen.   

Dame/pige afdelingen går den rigtige vej, der nogle ildsjæle der virkelig kæmper med at få en 

dameafdeling op og stå.  

I bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med en strategiproces, vi har sammen med en 

konsulent fra Odense kommune prøvet at sætte ord på hvilken vej klubben vil. Vi startede med at 

bestyrelsen selv arbejdede sammen med konsulenten Michael Grube Andersen. Senere blev 

processen bredt ud til en større kreds af interesserede som kom med input. Disse input 

behandlede bestyrelsen på et møde med Michael Grube. Vi havde håbet at kunne præsenterer et 

resultat her i dag men vi skylder at de udenfor bestyrelsen der meldte sig til processen får 

mulighed for at komme med input. Så derfor går der lige noget tid inden vi kan præsenterer noget 

endeligt resultat. Men I skal nok høre, når der kommer noget nyt. 

En anden ting vi arbejder med er at klubben får et samarbejde med de skoler og institutioner der 

ligger i nærområdet omkring. Naturligvis fordi vi gerne vil være og er en del af nærområdet. Men 

naturligvis også fordi vi ser det som en mulighed for på den måde at tiltrække nye medlemmer. 

Et af klubbens store fokusområder i fremtiden er at skabe indtægter. Vi kan nok ikke nøjes med at 

satse på lave indtægter via sponsorater. Vi må tænke lidt mere ud af boksen. Vi må finde andre 

måder at tjene penge til klubben på. I året der er gået har der været flere tiltag. Der var 

Tinderboks, som var en succes, der har også været en vinaften der gik rigtig rigtig fint.  

Juletræssalg har vi også haft stort arbejde og lidt vanskeligt at få løbet i gang.Men vi må virkeligt 

ligge hoveder i blød for at finde nye måder at lave penge til kassen på. 

En oplagt mulighed er fx at genoplive P. Bloms sponsorcykelløb, et cykelløb der gav omkring 15 

000 til 20 000 pr. gang. Det ville næsten være dumt ikke at tage de lavt hængende frugter og sagt 

med et smil, men dog med strejf af alvor. Så kommer kommunalvalgt meget tæt på og så er det 

altid lettere at tiltrække nogle der vil cykle. 

Men igen kom med nogle ideer! 

Vi har også siden vi var her sidst udvidet antallet af klubber der lejer sig ind udover AC Odense har 

vi nu også fået Liverpool’s fanklub som lejer 

Jeg personligt vil fremover bruge tid på få styr på klubbens historie, dels gennem OKS i billeder på 

facebook men også gennem mere traditionel historieskrivning. Endelig vil jeg prøve om jeg kan få 

lidt styr på hvem der har spillet for vores førstehold og hvor mange kampe. Endelig er der den helt 

vilde tanke om at lave en komplet medlemsliste gennem tiden for OKS. den findes faktisk fra 

30erne og 40érne, det er mere i denne moderne EDB tid det kniber med. 



Da jeg startede, sagde jeg at egentlig bare kunne holde noget af beretningen fra sidste år. Det har 

jeg dog ikke, men jeg vil dog slutte af at citere Hans Åge Hansen (Mr. Slans) der den 29. januar 

1970 skriver: Skulle man spørge formand Carl Erik Larsen hvad hans jubilæumsønske er. Så ville 

han uden tvivl svare: Vi slår ikke større brød op, end vi kan bage, men vi håber at vi fortsat kan 

blive ved at drive foreningen på en god måde til gavn og glæde for vore mange medlemmer. Og vi 

håber også at vi fortsat kan have dygtige ledere til at drive vores store ungdomsafdeling. Den 

bygger vi fremtiden på. 

Se det er vise ord som formanden anno 2016 godt kan tilslutte sig. 

 

 

 

 

 


