
1 Præstø idrætsforening af 1898 

 

  

  
 

Formandens beretning 2022 – Præstø Idrætsforening  

Kære alle – velkommen til og tak for tilliden – vi har nu fungeret som formænd i næsten et år, da det 
unævnelige gjorde, at vores sidste generalforsamling blev rykket.  

Hvad er der så sket i den tid – vi har afholdt bestyrelsesmøder, vi har afholdt arbejdsdage, vi har 
afviklet fodboldkampe, været til møder med kommunen og DBU og så har vi i bestyrelsen haft 
mange gode snakke, drøftelser om vores forening, vores fodboldklub.  

En stor tak til bestyrelsen og aktive suppleanter for jeres indsats og engagement. Vi har store 
forventninger til kommende års arbejde, hvor vi udover driften også kan komme i gang med at 
udvikle klubben, fodbolden og sammenholdet. 

Klubbens hold og afdelinger 

På banerne og i turneringerne – har vi været repræsenteret i børnefodbolden med (slides med 
holdbilleder) 

Tak til: 

Emil og Brian U7 

Mads og Mark U8 

Casper og Kasper U9 

På ungdomssiden med  

Thomas og Christian U10 

Jacob, Nicolai, Michael og Lennart U12/13 

Kasper, Craig og Emil U15 

John og Peter U16 

Helen U18-pigerne 

Seniorsiden  

Paw Serie 3  

Jørgen og Tommy – Veteran 

Tommy – Superveteranerne 

Vi måtte desværre trække vores serie 5-hold, da der ikke var spillere nok. 
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Samlet betyder det, at vi pt er 221 medlemmer, hvilket er en lille fremgang trods Corona. I det 
kommende forår kan vi ud over de nævnte hold se frem til at byde et lukket serie 6 hold af unge 
gymnasiedrenge og et dame-senior serie 2 hold velkommen i klubben. 

 

Kunstgræsbanen – bruges dagligt og det er vi glade for. Den er blevet brugt flittigt hele vinteren, 
hvor fire hold har været tilmeldt vinterturnering.  Banen er en kommunebane, hvilket betyder besøg 
af flere kommuneklubber i vinterhalvåret, men det gør desværre også, at vi ikke kan tilbyde alle de 
træningstider klubbens hold ønsker. I denne vintersæson har Mern, NLA, Vordingborg og Ørslev haft 
tider på banen.  

Dog skal også her rettes en løftet pegefinger til Vordingborg kommune og deres vedligeholdelse af 
banen, her tænkes primært på de blade der ligger og formulder i hjørnerne, men også den generelle 
pleje af banen, som ikke sker. Præstø IF stiller sig uforstående overfor manglende kommunikation og 
lyst til at vedligeholde kommunens dyre bane. Vi er i dialog med kommunen om denne problematik. 

Kiosken – PIF-stop, som drives af frivillige har igen i år, trods corona, givet et dækningsbidrag på 
næsten 16.000 kr, det er fantastisk at se så mange smil fra de frivillige bag disken. Husk fortsat at 
støtte PIF-stop, både ved køb, men også meget gerne som frivillig i et par timer – al hjælp er 
velkommen. Vi vil fortsat arbejde på at skaffe en koordinerende person til kiosken og udbygge vores 
hold af frivillige i kiosken. Det er kioskens helt store mål at holde åbent ved alle kampe på stadion og 
dette arbejde fortsættes i 2022. Vi ser generelt en del nedslid på maskiner mv. i kiosken. Dette 
betyder, at vi i 2022 skal skal købe bl.a. ny opvaskemaskine og skabsfryser.  

Medlemmer: Præstø IF har fortsat en medlemsfremgang, og vi arbejder i bestyrelsen på tiltag, der 
kan sikre os endnu flere medlemmer. Der er to vigtige parameter i denne strategi, 1 er nye 
medlemmer og 2 er fastholdelse af de nuværende medlemmer.  

Af tiltag bestyrelsen arbejder med kan nævnes: 

- Årlig tur for klubbens børne- og ungdomshold til turnering. I 2022 skal U9, U12, U13 og U15 
til Ålborg city cup i slutningen af maj. 

- Fortsat tilbud om uddannelse til klubbens trænere.  
- Klassestævne for byens skoler. Klassestævnet i 2022 er desværre aflyst grundet 

aktivitetsudvalget ikke har kunne nå at sørge for planlægningen af efter fjernelse af 
Coronarestriktionerne. Vi satser på, at der er klassestævne igen i 2023. 
 

 

 

 



3 Præstø idrætsforening af 1898 

 

  

  
 

Sponsorer og samarbejde med byens erhverv 

Vores nuværende sponsorer er en vigtig del af klubbens eksistens. Vi vil godt takke for den store 
opbakning til alle vores sponsorer - også under Corona, hvor vi ved at de også har haft det svært. Vi 
oplever generelt stor interesse for at støtte klubben og vores tilbud til byens borgere.  

Vi kigger ind i 2022, hvor vi overvejer flere tiltag der fortsat kan gøre det attraktivt at være sponsor i 
Præstø IF. Vi har netop skrevet til vores sponsorer om interesse for et nyt sponsorat, nemlig vores 
stadionnavn, men her er det også muligt for nye sponsorer i PIF at byde ind. Vi glæder os til at kunne 
præsentere det nye stadionnavn i løbet af året. 

Frivillige 

Som forening er vi dybt afhængige af frivillige kræfter. Ingen frivillighed – ingen Præstø IF. DBU har 
netop lanceret en ny kampagne i forhold til frivillighed, idet man på landsplan oplever mangel på 
frivillige i klubberne. Vi oplever også i PIF mangel på frivillige, men har dog de sidste par år oplevet 
en øget interesse for frivilligt arbejde i klubben. Det ses især i kiosken og på vores arbejdsdage, men 
vi arbejder hele tiden på at skaffe flere frivillige til at løfte opgaverne, så vi i kan skabe en endnu 
bedre klub og faciliteter. 

Et eksempel på frivilligt arbejde der forbedrer vores faciliteter er anskaffelse af en ny måltavle. Den 
gamle var desværre gået i stykker og bestyrelsen kontaktede derfor Ann-Sofie Overgaard - en 
forælder fra U8, som sagde ja tak til opgaven og har ansøgt DIF/DGI foreningspulje og vi har 
modtaget positivt svar og har indkøbt ny måltavle til kunstgræsbanen. Den vil blive monteret i løbet 
af marts. 

En stor del af bestyrelsens arbejde i 2022 vil pege mod vores 125 års jubilæum i 2023 og det 
fortsatte arbejde med at skabe et tilbud der skaffer nye medlemmer og sørge for at fastholde disse. 

Og med disse ord vil vi afslutte formandens beretning og takke for året 2021. 

 


