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Endnu et år er gået, denne gang uden at Corona overhovedet har spillet en rolle. Og så snakker vi i øvrigt 

ikke mere om det! 

Årets Korinther 

I efteråret 2021 besluttede vi os for at gentænke prisen Årets Korinther, så det er lokalbefolkningen, der 

nominerer kandidaterne og hvor det er Lokalrådet, Støtteforeningen og KIF der udpeger vinderen ud fra de 

nominerede.  

Overrækkelsen fandt i 2022 sted ved Korinth Hallens julefrokost, hvor vi igen havde lagte hovedet i blød for 

at få vinderen til at møde frem uden at vedkommende var klar over, hvad der skulle ske. Vinderen i 2022 

var som bekendt Finn Kyhn. 

Nyt i 2022 

Primo 2022 fik vi startet en aktivitet op i afdelingen Ung i Korinth. Vi fik i samarbejde med Niels og Else 

Erfurth en gruppe flygtningedrenge i gang med indendørs fodbold to timer om ugen fra januar. Det kørte 

rigtigt fint i foråret med stor tilslutning. Det var delvist sponsoreret af en flygtningepulje, men interessen 

dalede desværre efter sommerferien. Vi var nødt til at stoppe det hen på efteråret da vi som bekendt 

betaler en fast leje af hallen men havde svært ved at få afbud i tide og i det hele taget få kontakt med 

gruppen på det tidspunkt. Ærgerligt da det ellers så ud til at fungere ret godt. Det var hyggeligt at komme 

ned og få en snak når der skulle låses af. 

Vi kunne for mig at se godt foretage nogle flere eksperimenter i regi af Ung i Korinth. Vi har midler i 

foreningen til at prøve noget af. Eksempelvis hvor KIF lejer halgulvet, som så stilles til rådighed for 

selvorganiseret idræt. Vi bør drøfte dette i bestyrelsen. 

Vi fik i 2022 relanceret Korinth IF’s hjemmeside. Den gamle side var baseret på DBU klubCMS, som der 

betales et fast kontingent til. Det lukkede vi ned og lavede en ny side med et lidt mere moderne udtryk og 

skåret mere ind til benet. Den nye hjemmeside kom op i juni 2022. 

Indendørs stævner 

Hallen har i det forgangne år været fuldt af børn og unge til indendørs stævner. I 1. halvår 2022 havde vi 

hele 9 stævner og i 2. halvår har vi haft 5. Selv om vi ikke har et eneste KIF hold med så giver det liv i hallen 

og økonomi for både KIF og Korinth Hallen, hvilket er temmelig vigtigt for at berettige de kommunale 

tilskud der tilfalder begge parter. Indtægterne tilgår hovedforeningen, så alle i foreningen kan få glæde af 

indsatsen. 

Vi havde igen hjælp fra en række frivillige, som bruger timevis på at sidde ved dommerbord, sætte bander 

op og pille bander ned. I 2022 år bestod teamet af John Olesen, Simon Ditlevsen, Roland Poulsen, Charlotte 

Mogensen og Lars Frandsen. Tak til alle for indsatsen. 

OK sponsorat 

Vi fik igen en imponerende sponsorindtægt fra OK – denne gang på ca. 20.460, som i januar endda blev 

toppet med 10%. Det er os alle der skal have et klap på skulderen for at tanke benzin og el hos OK.  



Regnskab 

En kæmpe tak til Lise for arbejdet med vores regnskab – samt til vores revisorer. Tak til Hanne Madsen for 

som revisorsuppleant at træde til i forbindelse med revisionen, da Leif på grund af svækket helbred var 

forhindret. Jeg vil i samme moment løfte på hatten for Leif Rasmussens utrættelige arbejde for vores 

forening gennem utrolig mange år. Og det samme ved jeg gør sig gældende i en række andre bestyrelser i 

vores lokalsamfund. Der er nogle store sko at fylde. 

Bestyrelse 

Tak til bestyrelsen for året der er gået. I forretningsudvalget er Simon og Lise på valg. Både Simon og Lise 

modtager genvalg. 

Med disse ord, vil jeg her afslutte min formandsberetning. 


