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Klubhuset på Baunevej
Klubhusets grundareal – del af Matr. nr. 104b, Pedersker – blev jf. udbudsreglerne sat til salg
af BRK på kommunens hjemmeside den 10. november 2016.
Grunden der har et areal på 1200 m2, blev udbudt til salg for højeste bud over kr. 150.000,00
Købstilbud skulle være BRK Ejendomsservice i hænde senest den 28. november 2016.
Den 28. november 2016 kl. 12 var der kommet et tilbud på grunden pålydende kr. 175.500,00
Efter dialog med tilbudsgiver vedr. pris på klubhuset og rådgivning af ejendomsmægler
Kim Moore, besluttede Pedersker IF’s bestyrelse den 8. december 2016 at benytte sig af den
forkøbsret på grunden, der var aftalt med BRK.
Derefter blev klubhus og grund sat til salg i Nybolig straks efter årsskiftet.
Den 4. januar 2017 var der en køber til klubhus og grund, kr. 425.000,00 med overtagelse
den 01. februar 2017.
Lørdag den 11. januar 2017 tømte vi klubhuset med hjælp fra de trofaste folk fra
lokalsamfundet. Tak for det 
Inventaret fra klubhuset er opmagasineret i den gamle børnehave på Sydbornholms Privatskole.
Sportshistorisk materiale og pokaler er flyttet til Pedersker Samlingshus.

Lisbet Munch
”Baneflyt udvalget”
Pedersker Idrætsforening
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BERETNING FESTUDVALG
Der er kun et arrangement tilbage i festudvalget:
Motions-cykelløbet
Der blev solgt næsten 75 lodder, men kun ca. 30 personer var ude at cykle.
Der var præmier til alle og alle havde en hyggelig eftermiddag.
Om aftenen mødte ca. 40 personer op til grill, det var en hyggelig aften, hvor der var rift
om lodderne til amerikansk lotteri.
Der blev et overskud på kr. 5.000,00
Mette og Per Birk vil fortsat gerne stå for arrangementet, men søger nogle nye ideer,
det er fint nok at der bliver solgt mange lodder, men selve konceptet med at cykle holder ikke
helt når der ikke er så mange der cykler, men kun køber lodder.
En STOR TAK til Mette og Per Birk for det store arbejde de udfører med dette arrangement og
en stor tak til alle sponsorer.
På vegne af festudvalget
Hanne Hansen
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BERETNING GYMNASTIK - TAEKWONDO
- BADMINTON

Familiegymnastik – den anden lørdag i måneden.
Fra kl. 10.00 – 11.30
Lørdag den 13. august 2016 startede familiegymnastik op i strålende solskin. En enkelt familie
med 3 børn mødte op, vi spillede bold, frisbee, lavede løbebaner og legede med faldskærmen,
vi hyggede os og fik sved på panden.
Der mødte ikke nogle familier op i september måned og da der stadigvæk ikke dukkede flere
familier op i oktober, blev vi enige om at takke af for denne gang.
Sundt og Godt – motionsgymnastik for m/k
Hver tirsdag fra kl. 19.00 – 20.00
Sæsonen kom ganske langsomt i gang, vi havde valgt en tidlig sæsonstart, vejret var lyst og herligt
og havestolene trak stadig. Efter at vi havde lavet lidt ekstra reklame for holdet på Facebook, var vi
oppe på 8 deltagere – 7 damer og 1 herre.
Vi varmede hver gang op med en lille aerobic serie, derefter blev de store nylig indkøbte
terapibolde brugt flittigt, til at træne blandt andet arme, ryg og skuldre. Efterhånden som sæsonen
skred frem, blev vi også lidt modigere og udfordrede vores balance på boldene.
I december måned lavede vi vores mange forskellige øvelser til hyggelig julemusik, venligst udlånt
af en deltager, en rigtig god ide!
Efter jul afprøvede vi styrketræning med gymnastikelastikker og fik pulsen ekstra op ved at steppe
op og ned på vores nye step op bænke. Da vi ikke havde nok elastikker og step op bænke, så alle
kunne bruge det samme redskab samtidig, lavede vi ”cirkeltræning”, hvor vi skiftede mellem
elastik, step op bænk og sjippetov, selvfølgelig med god musik til.
Her sidst på sæsonen er vi kommet så godt i gang, at vi har været nødt til at forlænge tiden lidt.
Vi har hver gang fået hele kroppen arbejdet godt igennem, vi har svedt, knoklet og grinet.
Gymnastikhilsen fra
Marianne Haase
Formand for gymnastikafdelingen og instruktør på de 2 ovennævnte hold

PEDERSKER IF

DAGSORDENENS PUNKT 4

UDVALGENES BERETNING

Taekwondo
Hver torsdag fra kl. 16.30 – 18.00
Der er desværre for lidt opbakning i år, så holdet er ikke blevet til noget.
Med venlig hilsen
Mikael Hesthaven
Instruktør på Taekwondo
Gymnastik for børn fra 0 år til 3. klasse, de mindste ifølge med en voksen
Hver torsdag fra kl. 16.30 – 17.30, sæsonen starter i begyndelsen af januar 2017
Julia Hesthaven og hendes veninde Marie, vil her sammen med Mikael Hesthaven prøve at starte et
gymnastikhold for børn, pigerne har brug for at prøve ideen af og Mikael er med som
voksenhjælper.
Vi har en skøn gymnastiksal og det må være muligt at få noget aktivitet i den for områdets børn.
Varme hilsner fra Mikael Hesthaven
Hjælpeinstruktør på ovenstående hold.
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BERETNING FODBOLD
Året 2016 er gået, det blev kun til 1 hold U/13 drenge som spillede både ude og ind.
De har ind imellem haft problemer med at være nok til at kunne stille hold, så der har været et par
gange hvor de har været nødt til at melde afbud, der har også været gange hvor de har kunnet nå at
få kampe flyttet.
Men når de har spillet, klarer de sig meget godt, selvom nogle af drengene er lidt små i forhold til
dem de spiller mod.
De bliver trænet af Ditte Funch og Andreas Riis og da jeg ikke har hørt andet, regner jeg med at de
fortsætter indtil sommerferien, ellers har vi igen et problem med at finde trænere.
Der blev prøvet at samle børn til mindre årgange men det stoppede fordi der ikke kom ret mange,
så der var ikke noget at arbejde med, trist, men vi kan ikke tvinge nogen til at spille fodbold.
Hvad der elles skal ske i løbet af året, kommer an på hvad de 2 ideer der kikkes på, ender med.
Der er en ide om bedstemor fodbold, som går ud på hvad der står, fodbold for sjov for voksne
kvinder i alle aldre, bare der kommer nogen.
Den anden ide er noget med flygtningene.
Begge ideer er så nye, at det her er hvad vi ved lige nu, men der vil blive arbejdet mere med dem.
Med lidt held, overlever fodbolden lidt endnu.

Flemming Nexø
Formand for fodboldudvalget
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Samarbejdsudvalg med Sydbornholms Privatskole
Samarbejdsudvalget består af:
Skolen: Torben Strandberg (idrætslærer) og Mette Lund (bestyrelsen)
PIF: Flemming Nexø (Fodboldformand) og Lisbet Munch (baneudvalg)
Samarbejdsudvalget har i eftersommeren 2016 arbejdet med atletikfaciliteter.
Torben Strandberg har udarbejdet skitse af atletikbane med ønskede atletikposter.
(diskosbane, kuglestød, spydkast, højdespring, løbebane, længdespring)
Udvalget besluttede at kriteriet for atletikfaciliteterne er, at disse ikke skal målrettes større stævner,
men blot være regelrette.
Udvalget har indhentet priser på hver enkel atletikaktivitet.
Projektet ligger stille indtil PIF har afsluttet salg af klubhus.
Lisbet Munch
Baneudvalget i PIF

Shelterudvalget består af:
PIF: Preben Christoffersen
Lokalforeningen: Kaj Jørgensen
Skolen: Cecilie Mattson (lærer) og Laura Borne (sekretær)
Naturstyrelsen: 2 repræsentanter herfra
Udvalget arbejder med praktiske og økonomiske muligheder, for oprettelse af shelter i
området ved Lynggårdsskoven. Der er indtil videre afholdt 2 møder i shelterudvalget.
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FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

INDKOMNE FORSLAG
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KONTINGENTFASTSÆTTELSE
AFDELING

HOLD

2016

2017

FODBOLD:

Veteran
Senior
Junior (U/18 år)
U/10-U/15
U/6-U/9
U/5
Vinterkontingent

320 kr.
820 kr.
420 kr.
270 kr.
200 kr.
150 kr.
170 kr.

Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret

GYMNASTIK:

Senior
Mor/far/barn
Ungdom
Putter
Pensionister

260 kr.
230 kr.
210 kr.
210 kr.
210 kr.

Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret

BADMINTON:

300 kr. pr. bane for en sæson

Uændret

MOTION:

Voksne
Børn

100 kr.
60 kr.

Uændret
Uændret

120 kr.

Uændret

500 kr.
300 kr.

Uændret
Uændret

PASSIV:

SON TAEKWONDO:

Voksne
Børn
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VALG
BESTYRELSE – på valg er:
Formand
Næstformand
Irene Espersen
Sekretær
Suppleant

Mangler
Mangler
Modtager genvalg
Mangler

FODBOLDUDVALG – på valg er:
Flemming Nexø

Formand

FESTUDVALG – på valg er:
Formand

Modtager genvalg

Mangler

GYMNASTIKUDVALG – på valg er:
Marianne Haase

Formand

Modtager valg

PEDERSKER IF KONTAKTPERSON I LOKALFORENING– på valg er:
Keld K. Jensen
Modtager genvalg

REVISOR – på valg er:
Christian Lund
Kaj Jørgensen

Revisor
Suppleant

Modtager genvalg
Modtager genvalg

FANEBÆRER – på valg er:
Karen Munch
Fanebærer

Modtager genvalg

VALG

