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FYENS TOTALSERVICE
ENTREPRENØRFIRMA

Arly Jakobsen - Stegstedvej 71 - 5200 Odense V
Tlf. 2486 2969 - Fax: 6616 6279  

e-mail: fyens.totalservice@mail.tele.dk
www.fyens-totalservice.dk

Brolægning
Aut. kloakmester
Anlægsgartner
Maskinudlejning
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Det har været en travl tid siden sidste num-
mer af kontaktlinsen, idet der skulle findes 
en ny redaktør, og det har ikke været muligt, 
derved skulle der træffes en beslutning, 
nedlæggelse, eller?, vi har valgt at ligge bla-
dets opsætning og trykning i hænderne på 
one2one og derfor udkommer bladet også 
i 2009.

Eventuelle indlæg skal sendes til: 
agf.kontaktlinsen@live.dk

Vi håber, at alle vil bakke op om kontaktlinsen.

Vores hjemmeside har ikke fungeret opti-
malt og det skyldes at vi ikke kunne finde 
den rette person til opgaven og derfor ned-
lægges allesoe-gf.dk. Det er beklageligt, når 
der gennem årerne har været langt mange 
kræfter i den ikke mindst af Solvision. Herfra 
skal der lyde en stor tak for hjælpen og jeg 
håber at vi fremover også kan have et godt 
samarbejde. Der er dog det lyspunkt at en af 
vores unge Jimmi Andersen som har lavet en 
hjemmeside, og han har lovet at være tov-
holder. Vi tror og håber at vi nu kan have en 
hjemmeside som er opdateret og til gavn for 
hele foreningen. 

Adressen er: www.alleso.dk

I skrivende stund er de årlige generalfor-
samlinger afholdt og de fleste uden de 
store problemer, dog skal gymnastikken ud 
i en ekstraordinær idet der skal findes en ny 
formand.

Generelt ser det ud til at alle afdelinger kø-
rer fornuftigt, med en pæn økonomi, dog 
ser det ud til at vi også rammes af mangel 
på ledere og trænere. Nu har vi haft en pe-
riode hvor det har gået godt og skal vi igen 
have en periode hvor det er mere svært, 

men jeg har stor tiltro til at det nok skal lyk-
kes.

Antallet af spillere til vores bankospil er 
stigende og det er meget positivt, men de 
enkelte hold mangler hjælpere.

Er der nogen som mener de kan afse tid til 
at give en hjælpende hånd så kontakt ven-
ligst en af bestyrelserne.

Hangarfesten er i år flyttet frem til før ferien 
og jeg håber at mange vil bakke op omkring 
festen, for det er et stort stykke arbejde ud-
valget gør.

Det undersøges p.t. også om der er opbak-
ning til en afdeling med DART, idet der er 
flere som ikke længere kan deltage i de an-
dre tilbud vi har. Jeg håber at der er opbak-
ning til de nye tiltag.

Selv om der er finanskrise er ønskerne 
store til renovering og nyanlæg i Odense 
kommune, og de har som sagt ikke afsat 
de store midler i 2009. Ønskerne er meget 
store og nogen er også meget tiltrængt, 
derfor arbejder vi sammen gennem SIKO 
og derved håber vi, at vi fremover kan ligge 
det nødvendige pres.

Vi skal arbejde sammen fremadrettet ellers 
kan vi bliver overhalet inden om.

Jeg ønsker alle en god vind
Claus Gommesen

FORMANdEN hAR ORdET
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Informatik
Revisor

Carl-Helge Juul Petersen
Revisor Informatik ApS
Allesø-Norden 170
DK-5270 Odense N
DENMARK
Tel: +45  47 38 44 84
Tlf. direkte: +45  47 35 02 22
Fax: +45  47 38 44 48
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Odense
Tømrerfirma ApS

Engblommen 13 · 5220 Odense SØ
www.odensetomrerfirma.dk

Michael Christensen
Tlf. 4050 0538 · Fax 6617 2280
E-mail: limi@engblommen.com

Claus Depping
Tlf. 2383 7777 · Fax 6597 6080

E-mail: claus@depping.dk
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TENNIS

I Allesø kan vi mærke at interessen for ten-
nis stiger og for 4. År i træk har vi oplevet 
en medlemsfremgang.  Det kan vi glæder os 
meget over fordi vi nu råder over en kasse-
beholdning, som kan dække vores udgifter 
til vedligeholdelse af vores baner og klub på 
en ordentlig måde. 
2008 har også været præget af et stigende 
timeantal på banerne. Bookingsystemet 
skal atter bruges hvis man vil sikre sig en 
tenniskamp i dag. Tennistræning er velbe-
søgt og Peter Jensen har igen sikret, at der 
er sammenhæng og kontinuitet i klubbens 
træningstilbud til både voksne og børn.  
Mange tak til dig Peter. 2008 var 1. år, hvor 
Allesø ikke stillede med et eneste hold til DGI 
turneringen.  Om det var tilmeldingerne der 
kiksede eller der blot er tale om vigende in-
teresse kan vi i bestyrelsen tale om senere.
SparCup blev også afviklet om end kun som 
herredouble turnering.  Mesterne 2008 blev: 
Peter Jensen og Jens Ahlman.
Til lykke fra bestyrelsen til jer alle sammen!
Men en tennisklub er ikke kun tennisspil. Der 
er sket meget andet i 2008. V har fået nye 
vinduer og andre forbedringer i klubhuset.  
Kommunen kunne godt se ideen i, at spare 
på energien når vi nu trues af klimaforan-
dringer - også i Allesø. Vi har også fået sti-
belysning på hovedstien igennem klubbens 
anlæg og også banebelysning af bane 1 
og 2. Belysningsarmaturene vil snart blive 
monteret på de høje master og vi vil kunne 
forlænge tennissæsonen for første gang 
i år. Anlægget er betalt af AGF og Odense 
Kommune med 50% til hver. Belysning er 
således en gave fa AGF. Vi bringer derfor 
en stor tak til AGF og Keld Petersen samt 
alle de frivillige kræfter som har lagt tid og 
energi i arbejdet. 
Klubbens tennisbaner har igen været utrolig 

flotte i år. Det skyldes ikke mindst, at baner-
ne blev sat så godt i stand i foråret. Mange 
tak derfor til vedligheholdelsesholdet og de 
mange medlemmer, som fandt tid til at give 
en tørn med.
Klubben har igen markedsført sig i lokale-
området og denne indsats - som Karen og 
Bystrup-klanen står for - er sikkert en væ-
sentlig grund til at vi har fået så mange nye 
medlemmer i 2008. Tak for det Karen.
Vi vender nu blikket mod endnu flere for-
bedringer af forhold i vores klub. Først på 
listen er et nyt automatisk vandingsanlæg.  
Bestyrelsen har indhentet et tilbud fra 
Håndværkergården og vi har søgt Odense 
Kommunes Fritidsafdelingen om ca. 50% 
støtte til gennemførelse af projektet. Vi må 
se hvad de siger til det. 
Vi har også drøftet spørgsmålet om genera-
tionsskiftet i klubbens bestyrelse. Ingen be-
styrelse – ingen klub! Vi vil derfor opfordre 
alle klubbens medlemmer til, at forestille sig 
en verden hvor man i blot 2 år deltager i be-
styrelsen for at sikre klubbens fremtid. Med 
100 medlemmer kan vi overleve i mange år! 
– og husk at som klubmedlem – er det også 
dit ansvar!
Igen i år takker bestyrelsen vores trofaste 
sponsorer Fransa, Nordea samt Spar-Søhus. 
Jeres bidrag har haft og fortsat har stor be-
tydning for os.
Afslutningsvis vil jeg udtrykke en stor tak til 
kasserer Susanne Jensen samt Peter Jensen 
og Karen Bystrup, som p.t. udgør den aktive 
kreds af bestyrelsesmedlemmer og som de 
fleste ikke ved – har taget et stort slæbe for 
mig mens jeg har været fraværende. Tak for 
det.

På bestyrelsens vegne
Jeremy Dean, Formand

bEsTYRElsEns bERETninG 2008 · 12. fEbRuaR 2009
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Kæmpe påskebal 2009: 

KANDIS kommer igen til Allesøhallen
Lørdag d. 11 – 04 – 2009 

Billetter købes i Allesøhallen 
Eller ring på tlf. 22 19 33 77 

STØTTEAFdELINGEN

Juletræsfesten gik rigtig godt, med god op-
bakning. Det er dejligt at se så mange i hal-
len og støtte op om dette arrangement. Det 
er især sjovt at se ”julemandens” barnebarn 
modtage  en godtepose og glædes derved 
- helt uvidende om, hvem der gav ham den. 
(ak ja den barnetro). I skrivende stund har vi 
generalforsamling at tænke på. Vi mangler 
en kasserer, og det er jo ikke lige det nem-
meste at finde, men vi prøver.

Så har vi Dilletanten d 19-21/3-09, hvor 
gode aktører betræder de skrå brædder.
Vi gør som vi prøvede sidste år, med at sæt-
te borde op, både torsdag og lørdag .

I år prøver vi med fadøl, da man jo kan sætte 
ved borde, og ikke kun på en stol. 2 Danes 
har også meldt deres ankomst, så dansesko 
er jo nok at foretrække. Hangarfesten er 
flyttet til den 6-7/6-09, og der er fuld gang 
i den…..

Orkestret bliver Greatest Hits, og dem er der 
virkelig gang i, samt de kan deres kram.Der 
vil være underholdning af stand-up komiker, 
Michael Staun. Det skal nok blive sjovt. Hop-
pepude er der selvfølgelig også til børnene 
og til de modige er der Rodeotyr. Opsætning 
i hallen vil også blive ændret - altså en hel ny 
måde at holde hangarfest på.

Der er også arbejdet på en ny oppyntning af 
hallen, og det ser rigtigt  hyggeligt ud .
Der skal forresten lyde en KÆMPE tak fra 
støtten til:
Hinner, Lars, Lone, Michael og Rasmus, for 
den nye måde at lave hangarfest på. Det er 
jo nok en god ide at prøve at sætte ”plejer” 
uden for døren. !!!!!!!!!!!!!

Men jeg håber I vil bakke godt op om festen, 
for der er F….. lagt godt i kakkelovnen
til en fest der vil noget, så er det op til jer om 
det skal fortsætte, til næste år !!!!!!!!!!

Som skrevet i sidste blad, er vi stadig åbne 
for nye arrangementer til Støtteafdelingen. 
Vi kan jo læse i dagspressen hvordan det 
står til i andre foreninger, og det er ikke nemt 
at skaffe midlerne, men det er jo lidt sjovere 
når de er der , så kom frem med ideerne…..

Så på gensyn ved et af vores arrangementer

sTøT – sTøTTEn – sTøTTER
allesø G f støtteafd. · uffE

Ja, så ER vi i GanG MEd En nY sÆson, oG dER ER 
allEREdE GodT GanG i dEn…
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Odense:  66 12 51 22 
Nyborg:  65 31 34 22 

Svendborg: 62 21 64 00 

www.kronsbjerg.dk
Bilforsikring fra 2.850 kr.

Se vores udvalg i butikken i Stige eller kig forbi vores værksted på BROBY KIRKEVEJ 4.
Varelageret på værkstedet er begrænset, men vi skaffer gerne til næste dag. 

Værkstedet er åbent:
Mandag – Tirsdag & Torsdag fra kl. 11 – 15.30 

Minna mobil-tlf: 27 43 10 58 
    Minna privat: 65 97 83 57

Blomsterhjørnet 

Odense:  66 12 51 22 
Nyborg:  65 31 34 22 

Svendborg: 62 21 64 00 

www.kronsbjerg.dk
Jesper Nielsen 
Malermester

66 18 31 21 
40 33 92 02 

12

NÆSBYVEJ 79 • 5270 ODENSE N • TLF. 66 18 14 90

KAYA’S PIZZARIA
Åben alle dage
kl. 15.00 - 22.00
Udbringning kl. 15.00 - 21.45

Åbningstider: Torsdag 12-17 · Fredag 12-17 · Lørdag 10-14 
I min butik finder du oksekød, kyllinger, lam og årstidens frugt og grønt
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FOdBOLd

Så  er det ved at være forår igen, indendørs er afsluttet og vi kan se tilbage på en god vinter 
først med vort egen Allesø Cup i november og ikke mindst med de mange forskellige stæv-
ner som holdene har deltaget i vinterens løb, eet springer dog i øjnene nemlig U8 som blev 
nr. 3 i Fyns Stiftstidende , det er mange år siden vi sidst har kunne markere Allesø så godt. 
Men efter hvad jeg har hørt fra trænerne er det faktisk gået godt i alle de stævner hvor vi har 
deltaget, så stor ros til trænere og ikke mindst til de forældre der støttede op.

Men nu til foråret, de første hold er begyndt udendørs her er træningstiderne

Poder  u5 –u 6     
Jette  ·  Mandag Fra 17 – 18  ·  Starter 20. april  ·  (Hjælper SØGES)

Mikroput u7 – u9  
Ture, Per og Thomas  ·  Mandag + Torsdag 16.45 – 17.45  ·  Start  9. marts

Miniput u11   
Jimmi+ ?  ·  Tirsdag og Torsdag  Fra. 17 – 18  ·  Starter 10. marts  ·  (Hjælper SØGES )

lilleput u13  
Stefan Banke  ·  Tirsdag Og Torsdag Fra 17-18  ·  Starter 10. marts  ·  (Hjælper SØGES )

drenge u15 
Michael, Martin, Ricko  ·  Tirsdag og Torsdag 17 – 18.30  ·  er startet !!

drenge u17  
Jesper Hansen+?  ·  Tirsdag+Torsdag 19-20.30  ·  er startet!  ·  (NY TRÆNER SØGES)

herre senior  s2+s3  
Kim, Sascha, Stefan  ·  Tirsdag + torsdag 19 -  20.30  ·  er startet !!

dame senior  7:7   
Thomas Raabjerg  ·  Mandag og Onsdag 19.00 – 20.30  ·  (Spillere SØGES )

old boys (+32 år)   
Morten  ·  Mandag  kl. 19  ·  Spiller hele året

super veteran (+50)   
Gert  ·  Mandag 18.15-19.15  ·  Spiller hele året
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albani.dk

Allesøhallen,
Stedet hvor mennesker mødes!

Post@odensemalerfirma.dk
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FOdBOLd

Som det ses her er vi endnu en gang i stand 
til at stille med hold i alle rækker, det er som 
bestyrelse dejligt at kunne konstatere dette, 
specielt set i de problemer vores naboklub-
ber har.

Når dette er sagt må vi konstatere at 2008 
blev året hvor vi fik vendt klubben til igen at 
være økonomisk ansvarlig, i denne sammen-
hæng skal det dog nævnes at vi i skrivende 
stund stadig mangler sponsor til 2 sæt spil-
lertøj, så hvis DU sidder derude med denne 
mulighed så kontakt endelig enten Kim 22 
16 08 51 eller Ole 40 20 84 87 så vi kan få 
skiftet de gamle klude ud.

Generalforsamlingen den 10.2. gik rigtig 
godt ,fodboldafdelingen kom ud af 2008 
med er beskedent overskud , men set i for-
hold til 2007 som gav et underskud på - 
kr. 23000 er det vel ikke så ringe, Per P. var 
så venlig igen i år at være dirigent og der 
blev vedtaget en vedtægtsændring som 
det eneste forslag, dette betyder at besty-
relserne i AGF ikke længere behøver at tælle 
7 personer, men kan bestå af 3,5, eller 7 per-
soner, dette gøres fordi det er svært at finde 
frivillige til bestyrelserne i hele AGF.

Foråret 2009 byder på flere arrangementer, 
den 5.4. har førsteholdet deres første hjem-
mekamp, dette vil vi gerne gøre til en hyg-
gelig opstart, Vi er vært med gratis pølser, 
Inga sælger kolde øl og vand, så kom og vær 
med til at gøre denne dag ekstra festlig, alle 
er velkomne.

Aktiviteter for forældre i foråret er: 
Opkridtning af banerne 4.4. 2-6 frivillige i 
2-3 timer, Oprydning ved Fraugde MC for-
årstræf Pinsen her skal vi bruge 10-12 per-
soner over 3 dage, Ekstra dommer ved hjem-
mestævner Datoer kan ses i klubhuset .

Går du eller i og overvejer om der kunne 
være noget i kunne hjælpe med så kontakt 
os på allesofodbold@gmail.com  så ringer vi 
dig /jer op , til de fleste ting handler det om 
2-3 timer en lørdag eller søndag en gang om 
året , så det er ikke uoverkommeligt….. 
SÅ  SKRIV

Allesø har fået ny hjemmeside www.alleso.
dk her vil i fremtiden kunne ses alle hjem-
mekampe både for S2/S3 og ned til Poderne 
U5/U6.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle spillere, 
trænere og medhjælpere et godt forår med 
mange gode kampe og hyggelige timer 
sammen.

Kim Kaare hansen  
formand fodbold 
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Online booking på www.anneleneb.dk 

96 13 21 00

KOLONIAL
FRUGT-GRØNT

SLAGTER
DELIKATESSE

VIN

Tarup åbent: 
Man – Fre 9-21 
Lør  8-17
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Online booking på www.anneleneb.dk 

96 13 21 00

KOLONIAL
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Man – Fre 9-21 
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Online booking på www.anneleneb.dk 

96 13 21 00

KOLONIAL
FRUGT-GRØNT

SLAGTER
DELIKATESSE

VIN

Tarup åbent: 
Man – Fre 9-21 
Lør  8-17

26

Onlinebooking på www.anneleneb.dk

Pantheonsgade 3A · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 40 41
Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95



	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 1 	 / 	Ma r t s 	 2009 	 13

hÅNdBOLd

I skrivende stund har håndboldafdelingen 
ikke haft generalforsamling, men udsigten 
bliver en stille og rolig aften, tror jeg nok .
 
Håndboldafdelingen er inde i en god fase 
lige nu med stigende tilgang af medlemmer 
gode trænere – holdledere samt gode folk 
både ved dommerbord og dommere når vi 
selv skal dømme.
 
For at vi kan gøre noget i afdelingen skal der 
penge ind på kontoen, kontingentet som 
vi opkræver bliver betalt og der skal herfra 
lyde en stor tak til alle jer som er aktive for 
at vi ikke skal bøvle med at få kontingentet 
inddraget.
 
Til vore sponsorer alle uden undtagelse skal 
lyde en stor tak for bidraget.
 

Vi regner med at arrangere et eller andet til 
opstart for alle hold til den kommende sæ-
son.
 
formanden

BLAdUdvALGET

I sidste nummer af Kontaktlinsen søgte vi 
ny redaktør, som skulle overtage opgaven 
efter Diana Møller. Det lykkedes desværre 
ikke at finde en ny ”bladmand” og opgaven 
er i stedet givet til en af vore tidligere sam-
arbejdspartnere – one2one – som er en gra-
fisk virksomhed i Odense. 

one2one vil fremover forestå opsætning og 
trykke Kontaktlinsen. Vi ser frem til et spæn-
dende og godt samarbejde, hvor ansvar for 
bladets indhold fortsat vil ligge hos Bladud-
valget. Fremtidige indlæg sendes til vor nye 
mailadresse: agf.kontaktlinsen@live.dk. 

Fra bladudvalget skal der lyde en stor tak til 
Diana for hendes tid som redaktør af Kon-
taktlinsen. Vi ved, at der er lagt meget arbej-
de i hvert af bladene, men vi synes bestemt, 
at alle anstrengelser har været resultatet 
værd.

Tak til ”den gamle redakteur” og velkommen 
til one2one. 

Bladudvalget
Mogens dam
Poul Erik asmussen
Poul-Evald lorenzen
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Gymnastikafdelingen har et samlet 185 aktive 
medlemmer hvoraf de 54 er ungdoms-med-
lemmer under 24 år. Det samlede medlemstal 
er en smule større end sidste år (2008: 177). 
Ungdomsmedlemstallet er en smule mindre, 
formentlig pga. aflysninger af ungdomshold.

Bestyrelsens store udfordring i denne sæson, 
har endnu engang været at finde frivillige in-
struktører til vores hold. Sidste sæson stod vi 
med samme problematik, og måtte aflyse et 
enkelt hold. I år er det blevet til to aflysninger; 
Spilopperne, blandet børnehold i aldersgrup-
pen 4-6 år og Show-dans, 3. – 5. klasse. 

Få dage før sæsonstart havde bestyrelsen 
oprindeligt fundet en løsning på lederproble-
met og de to hold startede op som planlagt. 
Desværre svigtede medlemmerne de første 
træningsgange, formentlig på grund af at der i 
programmet stod ”leder søges”. For at udnytte 
lederressourcerne optimalt blev det ene hold 
flyttet i Allesøhallen, hvor vi i forvejen har bør-
ne-springhold. Vi var således godt på vej til, at 
arbejde i retning af et stort børne/springhold 
i hallen, som kunne niveau og aldersopdeles. 
Imidlertid blev vores nye instruktør pludselig 
ustabil og samarbejdet måtte afbrydes. 

På nuværende tidspunkt er jeg selv og min 
datter Mathilde blevet tilknyttet Spring-hol-
det. Derved kan vi fortsat tilbyde gymnastik 
for de oprindelige ”Spilopper”, og jeg håber 
derved på sigt, at kunne fastholde dem som 
medlemmer. Springholdet er således nu vores 
største og eneste ungdomshold i afdelingen.
Vores mor/far/bedste/barn-hold er så po-
pulært at det er ved at knibe med pladsen 
i gymnastiksalen på Spurvelundskolen. Det 
er et positivt problem, der må tages med i 

vores overvejelser når den kommende sæ-
son tilrettelægges. Det er rigtig dejligt at 
høre, at der er god opbakning til holdet, og 
det er derfor ekstra vigtigt, at vi finder en 
god løsning på lederproblemet på Spilop-
perne, da det er potentielt det hold, som skal 
overtage alle de små gymnaster, når de ikke 
længere skal have mor/far/bedste med.

Alle damehold er godt besøgte. Mange af 
medlemmerne er trofaste medlemmer som 
har været aktive gymnaster gennem flere 
sæsoner. Det betragter jeg som et positivt 
tegn på, at alle er tilfredse og at der er en 
god atmosfære på holdene.

Herre motion er et af vores største voksen-
hold. Tidligere ledermangel førte til, at der 
nu er tilknyttet to instruktører til holdet, 
som selv indbyrdes tilrettelægger turnus-
ordningen. Det er mit indtryk at denne ord-
ning fungerer rigtig godt, og at den frivillige 
instruktørindsats bliver mere overskuelig.  

Med stor økonomisk støtte fra Støtteafde-
lingen, er der indkøbt en ny trampolin til bør-
nespringholdet. Det var en tiltrængt udskift-
ning og fornyelse, som vi har stor gav af.  Stor 
tak til Støtteafdelingen. Der er desuden ind-
købt store pilates-bolde til brug på skolen.

Der var traditionen tro, planlagt gymnastikaf-
slutning søndag d. 22. marts 2009. På grund 
af de få børne-/ungdomshold i afdelingen (i 
alt 2 stk.) og et Herremotionshold, har vi valgt 
at ændre arrangementet til, en børne-/fami-
liedag fra kl. 10 – 12. Vi vil forsøge at samle 
alle afdelingens børn og forældre og lave sjov 
gymnastik og små serier i et par timer. Foræl-
drene får således fortsat mulighed for, at se 

foRMandEns bERETninG vEd GYMnasTiKafdElinGEns
GEnERalfoRsaMlinG fEbRuaR 2009

GYMNASTIK
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lidt af den gymnastik børnene har lært i løbet 
af vinteren, og vi håber alle vil bakke op om og 
tage godt imod det nye tiltag. 

Afdelingen havde håbet på, som noget nyt, at 
kunne tilbyde Line-dance i denne sæson. Des-
værre kunne de 2 instruktørers ønsker ikke 
forenes med de muligheder der var for træ-
ningstider for holdet på Spurvelundskolen.

Den kommende sæson byder på endnu stør-
re udfordringer i jagten på flere nye frivillige 
instruktører, idet Lena og Anne Marie, vores 
Springinstruktører har meddelt, at de ikke øn-
sker at fortsætte endnu en sæson. Intet er 
umuligt, men som udviklingen er gået, bliver 
det bestemt ikke nemmere at finde frivillige 
instruktører som vil lægger timer i det lokale 
foreningsliv. Det er rigtig synd at vores aktivi-
tetstilbud begrænses på denne måde.

Hvis det lykkedes at finde nye ungdomsin-
struktører, håber jeg at der vil blive arbejdet 
videre med at få samlet et stort ungdoms-
hold i Allesøhallen som kan opdeles i mindre 
grupper f.eks. efter alder og niveau. I så fald 
vil der være behov for at indkøbe nye rekvi-
sitter og skumredskaber, for at forbedre mu-
lighederne for at tilbyde spændende forhin-
dringsbaner og nye gymnastikaktiviteter. 

Vi vil gerne sige tak til Støtteafdelingen for 
deres økonomiske ungdomstilskud. En stor 
ros skal lyde til alle vores dygtige, kreative 
og engagerede instruktører i gymnastik-
afdelingen og jeg vil også gerne sige tak til 
bestyrelsen for jeres store arbejdsindsats 
samt et godt samarbejde.

formand anni Griffin

LIdT AF hvERT

GRønTsaGsTuR 2009

Lørdag d. 25 april mellem klokken 9:30-15:00 kommer vi igen rundt i lokalområdet med flotte 
udplantningsplanter og masser af dejlige grøntsager.
Køb hos din lokale ”grønthandler” og støt ungdommen i AGF.
 
• Super kvalitet til lave priser.   • Billigere end Bilka.   • Køb ved de flotte salgsvogne.

blad nr. 2 3 4

deadline  3. maj 26. juli 25. oktober

udsendt 27. maj 19. august 18. november

Indlæg	sendes	til	agf.kontaktlinsen@live.dk
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AdRESSELISTE

hovEdbEsTYRElsE Formand: Claus Gommesen, Valkendrupsgyden 45 65978294
Næstformand: Keld Petersen, Valkendrupsgyden 45 65978586
Kasserer: Jan Hansen, Søballevej 37 65978608
Sekretær: Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Samt formændene i de enkelte afdelinger

PETanquE Formand: Gudmund Thingholm, Brobyvej 4 65978177
Næstformand: Alf Nielsen, Korsgade 23 65978068
Kasserer: Conny Häggman, Rørsangervej 11 65978152
Sekretær: Henning Nielsen, Broby Kirkevej 8 65978545
Best. Medl. Astrid Jensen, Korsgade 47 65978155

vollEYball Formand: Jørgen Pedersen, Valkendrupsgyden 33 65978447
Kasserer: Dorthe Wewer, Munkemaen 3 66185550
Best. Medl. Sejda Salipahic, Bygmarksvej 45 65925548
Best. Medl. Fie Nielsen, Anderupvænget 70 66185875
Træner: Bjarne Jacobsen, Mindelundsvej 28 66108930

Klubhus Formand: Willy Olesen, Broby Kirkevej 6 66181363
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588

Tonny Karlsen, Vestergaard 8 65978402
Klubhus: Spurvelundsvej 16 65978565

haludvalG Formand: Jens Andersen, Næsbyhave 41 66182293
Næstformand: Martin Gormsen, Valkendrupsgyden 23 65978630
Kasserer: Ove Pedersen, Bogensevej 405 65978340
Sekretær: Arne Andersen, Bogensevej 383 65978309

Ole Andreassen, Allesøvej 15 65978595
Bjarne Rasmussen, Valkendrupsgyden 71 65978101

Hallen tlf: Søhusvej 255 65978187
Hallen fax: 65978987

fodbold old boYs Formand: Gert H. Hansen, Baumgartensvej 14 66146645
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588
Sekretær: Poul Johansen, Valkendrupsgyden 121 65978446

hanGaRudvalG Niels Henrik Nielsen 65978688
Lars Hansen 51943729
Lone Nielsen 65978508
Michael Hjæresen 65978704
Rasmus Maegaard 40361645
+ Støtteafdelingen SE SIDE 2

bladudvalG Kasserer: Poul Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29414025
Omdeling: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Annoncer: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21458002
Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11 66121121
Oplag: 1200 stk. 
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AdRESSELISTE

halbEsTYRER: Per Hviid Knudsen 22193377

CafETERiE: (Hallen) V. Per Hviid Knudsen 65978187

håndbold Formand: Niels-Erik Christensen, Søballevej 73 20900933
Næstformand: Jack Petersen, Kanefarten 18 22184383
Kasserer: Heidi Holm Madsen, Paulinevænget 40 22795202
Ungdomsform. Mona Petersen, Kanefarten 18 40633563

Helle Hoffstedt, Storkeløkken 6 50510262

sTøTTEafd. Formand: Uffe Christensen, Chr. Lehns Vænge 39 b 65978848
Kasserer: mangler
Sekretær: Anders Ramskover, Allesø Norden 10 65978876

Susanne Andersen, Allesøvej 35 65978577
Svend Aage Frederiksen, Allesø Norden 3 65978694
Else Mikkelsen, Søballevej 29 65978435
Lykke Post, Allesøvej 28 65978860

badMinTon Formand: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Næstformand: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21458002
Kasserer: Poul-Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29414025
Sekr/Baneudlejn: Lone Nielsen, Odensegyden 17 65978508
Ung.formand: Helle Svaneberg, Overtvedvej 30 65978584
Breddeformand: Palle Fahlén, Storkeløkken 164 20249204
Turn.formand Rasmus Lange, Allesøvej 33 24494934

fodbold Formand: Kim Kaare Hansen, Ålemarksgyden 155 22160851
Næstformand: Sascha Faust, Kirsebærvænget 7 28873301
Kasserer: Mathias Gommesen, Valkendrupsgyden 45 22843444
Seniorformand: Ole Hansen, Bogensevej 373 40208487

Brian Motzkus, Bogensevej 407 63946070

GYMnasTiK Formand: Anni Griffin, Odensegyden 7 65978793
Kasserer: Helle Vestergaard, Vimmelsbæksløkken 31 61784480

Kaj F. Larsen, Spurvelundsvej 9 65978255
Tina Dahl, Vimmelsbækløkken 29 60639238
Bjarne Hollemann, Anneksvænget 37 65978425

TEnnis Formand: Jeremy Dean, Beldringevej 130 65978870
Kasserer: Susanne Jensen, Bladstrupvej 130 65955460

Peter Jensen,  Yrsavej 10 3.tv 66166068
Karen Bystrup, Holevænget 13 65941541
Benjamin Dean, Beldringevej 130 65978870
Klubhus 65978410

dilETTanT / CabaRET udvalG Formand: Conni Lundfald, Bjergfyrvangen 19 66187555
Sven Aage Frederiksen, Allesø Norden 3 65978694
Steen Stærke, Chr. Lehnsvænge 39 C 65978028
Judy Nørgaard, Allesøvej 130 65978535

hovEdbEsTYRElsE Formand: Claus Gommesen, Valkendrupsgyden 45 65978294
Næstformand: Keld Petersen, Valkendrupsgyden 45 65978586
Kasserer: Jan Hansen, Søballevej 37 65978608
Sekretær: Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Samt formændene i de enkelte afdelinger

PETanquE Formand: Gudmund Thingholm, Brobyvej 4 65978177
Næstformand: Alf Nielsen, Korsgade 23 65978068
Kasserer: Conny Häggman, Rørsangervej 11 65978152
Sekretær: Henning Nielsen, Broby Kirkevej 8 65978545
Best. Medl. Astrid Jensen, Korsgade 47 65978155

vollEYball Formand: Jørgen Pedersen, Valkendrupsgyden 33 65978447
Kasserer: Dorthe Wewer, Munkemaen 3 66185550
Best. Medl. Sejda Salipahic, Bygmarksvej 45 65925548
Best. Medl. Fie Nielsen, Anderupvænget 70 66185875
Træner: Bjarne Jacobsen, Mindelundsvej 28 66108930

Klubhus Formand: Willy Olesen, Broby Kirkevej 6 66181363
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588

Tonny Karlsen, Vestergaard 8 65978402
Klubhus: Spurvelundsvej 16 65978565

haludvalG Formand: Jens Andersen, Næsbyhave 41 66182293
Næstformand: Martin Gormsen, Valkendrupsgyden 23 65978630
Kasserer: Ove Pedersen, Bogensevej 405 65978340
Sekretær: Arne Andersen, Bogensevej 383 65978309

Ole Andreassen, Allesøvej 15 65978595
Bjarne Rasmussen, Valkendrupsgyden 71 65978101

Hallen tlf: Søhusvej 255 65978187
Hallen fax: 65978987

fodbold old boYs Formand: Gert H. Hansen, Baumgartensvej 14 66146645
Kasserer: Bent Christensen, Søhustoften 112 66187588
Sekretær: Poul Johansen, Valkendrupsgyden 121 65978446

hanGaRudvalG Niels Henrik Nielsen 65978688
Lars Hansen 51943729
Lone Nielsen 65978508
Michael Hjæresen 65978704
Rasmus Maegaard 40361645
+ Støtteafdelingen SE SIDE 2

bladudvalG Kasserer: Poul Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29414025
Omdeling: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 65978561
Annoncer: Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21458002
Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11 66121121
Oplag: 1200 stk. 
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Næsby Afdeling – Bogensevej 90 
5270 Odense N – Tlf. 66 18 04 11 

31

www.ketshop.dk

S ø n d e rg a d e  2 2  ·  5 0 0 0  O d e n s e  C
15 % Rabat t i l  medlemmer af AGF
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Vores nuværende springinstruktører har 
valgt at stoppe efter denne sæson. Holdet 
er blandet pige/drenge-hold i aldersgrup-
pen: 0. – 6. klasse. På nuværende tidspunkt 
træner holdet tirsdag kl. 16.00 – 17.25 i Al-
lesøhallen. Der er eventuelt mulighed for at 
flytte træningen til torsdag. 

Det har i denne sæson ikke været muligt at 
finde en instruktør til Spilopperne, og holdet 
er derfor midlertidigt flyttet i hallen. Vi hå-
ber at kunne finde en instruktør til den kom-
mende sæson 2009/2010. Holdet er blan-
det pige/drenge-hold i aldersgruppen: 4-6 
år. Træningen foregår på Spurvelundskolen. 
Tidspunkt kan tilpasses efter ønske.

Gymnastikafdelingen søger derfor nye 
instruktører til den kommende sæson 
2009/2010.

Finder vi ikke nye instruktører til holdene, vil 
afdelingen ikke kunne tilbyde Spring-gym-
nastik og gymnastik for Spilopperne i næste 
sæson. 

Afdelingen betaler gerne relevante kurser.
Interesserede er meget velkomne til at rette 
henvendelse til undertegnede

formand 
anni Griffin tlf. 22 18 36 22 

GYMnasTiKafdElinGEn søGER insTRuKTøRER 
Til bøRnEhold

LIdT AF hvERT

loPPEMaRKEd i allEsøhallEn

Søndag d. 17-05-09……Kl 10.00 – 14.00

Hjælp os med effekter til loppemarked….
Effekterne kan afleveres i hallen 
lørdag den 16-05-09  kl. 9.00 – 12.00

Ring for eventuelt afhentning til undertegnede.
Boder i hallen kan lejes for 150 kr
 
dorthe Petersen  tlf. 51 35 69 68
helle hofstedt  tlf. 50 51 02 62
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Lilleput holdet U13 er sluttet på en flot 3. Plads, der skal lyde en stor tak til 
deres 2 trænere Danny og hans medtræner Stefan. De har klaret sig godt 
igennem efteråret … ☺☺☺
Miniput holdet U11 spiller godt, noget er vundet og noget er tabt, men 
ifølge Jørgen og Jimmi er de placeret midt i feltet, ( der bliver ikke ind -
rapporteret resultater fra disse stævnerne). 
Vi mangler her en til at hjælpe Jimmi idet Jørgen efter flere år som 
god og stabil træner har valgt at stoppe. Herfra skal lyde en kæmpe 
tak for den store indsats som han har lagt i klubben…. 
Microput holdene U8 – U9 - U10  har klaret sig rigtig godt igen. 
Ture Og Per P.  har ikke mindre end 20 spiller at ”slås” med til træning og 
der skal fra Bestyrelsen lyde en stor tak for dette store stykke arbejde, 20 
børn i den aldersgruppe er en stor mundfuld. 
U6, - også kaldet Poderne, -de kom lidt svært fra start og vi har været ramt 
af både sygdom og lidt misforståelser omkring hvor mange spillere der 
egentlig er. Vi prøver i skrivende stund at finde 2 ungdomsspillere til at 
lege / træne disse små guldklumper indendørs, - foreløbigt har vi én men 
vi arbejder på at få et team på min. 2, så de kan styre disse små 
”superstjerner”.
Vi holdt afslutning udendørs lørdag den 4 /10 med stor tilslutning fra både 
børn og voksne og som noget nyt prøvede vi i dag at indsætte en ”seriøs” 
dommer ved de store spillere. Det har i de tidligere år vist sig nødvendigt 
med en hård og retfærdig dommer hvor kortene sidder løst, der skal lyde 
en stor tak til Jørgen Madsen som var med til at gøre eftermiddagen både 
sjov og spændene for både børn og os forpustede voksne. 
I skrivende stund er vi i gang med at planlægge vores store 
indendørsstævne i den sidste weekend i november, så hvis i kunne 
hjælpe til med at tage mod betaling eller dommer / dommertårn eller 
til præmieoverrækkelse,så hører vi meget gerne fra jer. 
Vi skal bruge 20 frivillige. 
Vel mødt indendørs i Allesøhallen hver Fredag fra 16 – 22. 
Kim Kaare Hansen 
Allesø Fodbold 
Tlf. 22 16 08 51   mail : allesoefodbold@gmail.com

11
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PETANQUE

vElKoMMEn Til dET nYE åR

Det er dejligt at ” Kontaktlinsen” fortsæt-
ter. Jeg ved der ligger et stort arbejde i og 
få den  til at fungere, tak for det arbejde der 
har været udført .
 
Siden sidst har vi fået afviklet den hjemlige 
turnering, det blev igen Astrid Jensen der 
vandt pokalen, som blev overrakt ved en 
fest som,vi havde i november i Allesø For-
samlingshus. Et stort tillykke skal lyde! Det 
var meget hyggeligt, mange var mødt til 
mad, snak, dans og diverse.
 
Generalforsamlingen den 3 februar  blev et 
tilløbsstykke der var mødt 48 % af medlem-
merne, men uden kampvalg blev bestyrelsen 
siddende for en ny periode. Nyvalg til supple-
ant Kurt Rasmussen i stedet for Finn Peter-
sen. Hvis der er nogen der vil leje banerne og 
petanque hallen for en dag, koster det stadig 
100,00 kr. Dette gælder også hvis man ikke 
er medlem af petanque foreningen. 

Med hensyn til turnering har vi planer om at 
udvide så der deltager tre hold. Håber vi kan 
få kamp hold tættere på en vi plejer!! 
Vedrørende træning har vi udvidet, forstået 
på den måde at vi stadig træner/øver:
Søndag fra kl:10,00. Onsdag fra kl: 14,30. 
Det nye er at der er træning mandag fra 
kl:14,30 også. Når vi kommer lidt hen vor det 
er mere lyst, vil vi forsøge at flytte mandag´s 
træning til om aftenen. Dette gælder alle 
der læser kontaktlinsen kom og få en time 
eller to, der er kugler i hallen i kan låne. 

Med disse ord, 
ønskes i en 
lys og lykkelig 
fremtid.

formand 
Gudmund



22 	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 1 	 / 	Ma r t s 	 2009

AG
F

ALLESØ

Denne Annonceplads er ledig 

Næsby Rens Aps
Næsbyvej 78
5270 Odense N
Tlf. 66 18 13 80  -  222 50 964
reno.ole@pc.dk www.naesby-rens.dk

36

Denne	annonceplads	er	ledig
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BAdMINTON

badMinTon afsluTninGsfEsT - MEd lEvEndE MusiK

hEJ badMinTon sPillERE oG PåhÆnG!!
hER ER allE TidERs Tilbud 

Vi vil i år slutte sæsonen af med en kanon fest. Derfor har vi valgt at få et live orkester og et 
diskotek til at sørge for underholdningen, dvs. musik, sang og dans for alle.

Hvis man køber billet inden 1. april, udløser billetten én gratis øl/vand. 
Billetter købes hos Per (også efter 1. april). Billetpris kr. 120.00, og det er inklusive mad,  
musik, dans og selvfølgelig jeres gode og altid dejlige humør.

Der vil blive lodtrækning på billetten. (Også dem der er købt efter 1. april)

Super præmier: Min Ketcher som jeg vandt Fynsmesterskabet 
med i 1867 (Palle,) og mine sure sokker der var i hælene på mig helle tiden.

•	 der er præmie overrækning  •		lodtrækning!!
•	 der er mange præmier udover overstående
•	 bl.a. vin, gavekort, bolde, T-shirts, sokker  •		og kander af øl
•	 og hvad vi ellers kan finde på  •		vores sponsorer  •		Jer!!
•	 allesø badminton gymnastikforening, badmintonafdeling
•	 Palles Ketcher og sure sokker house (i daglig tale Ketchup)
•	 Ekstra nummer af ”levende musik”  •		og diskoteket  •		(Måske Per)?
•	 allesø-Massøren  •		Plus mange flere

Med vanlig humor…
stævneudvalget

GEnERalfoRsaMlinGEn i badMinTon blEv afholdT
dEn 5. fEbRuaR 2009 MEd følGEndE bERETninG:

Året 2008 var selvfølgelig kraftig præget af 
vort 25 års jubilæum. Vi havde valgt og mar-
kere det på forskellige måder, således at ALLE 
vores medlemmer kunne få glæde af de en-
kelte aktiviteter. Jubilæumshæftet som om-
deles gratis til alle interesserede blev flot og 
omfangsrigt. Indholdet var udpluk fra indlæg i 
foreningens klubblad Kontaktlinsen. Tak til ho-
vedforeningen og den lokale borgerforening 

som begge ydede tilskud til trykkeudgifter. 
En anden markering af jubilæet som også kan 
ses i årene fremover var tilbuddet om køb af 
jubilæumsbluser i høj kvalitet til billig pris 
-  selvfølgelig  på grund af tilskud fra badmin-
tonafdelingen. Jeg håber at alle interesserede 
medlemmer fik købt en bluse, og her sidst på 
året lavede vi et opsamlingsheat, hvor der var 
sidste chance for bestilling. 
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Ignekærvænget 17 – 5450 Otterup
Tlf. . . 64 82 14 86 
Mobil 20 89 14 86 

Hjadstrup Vognmandsforretning
v/ Kent Jensen 

Overtagelse efter vognmand Ole Knudsen 

Preben Larsen                        Tlf: 65 97 85 42 
Bogensevej 413                       Bil: 21 26 48 38
DK-5270 Odense N.              www.pl-biler.dk    

34
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BAdMINTON

Selve festen og den officielle reception havde 
vi valgt og markere sammen med Allesøhallen 
som i 2008 havde 50 års jubilæum. Recep-
tionen blev en stor succes med mange besø-
gende, flot udstilling og med badminton udført 
af både unge og gamle nuværende medlem-
mer samt af seniorspillere som tidligere havde 
svinget ketsjeren her hos os. En festlig efter-
middag som også indbragte et pænt beløb på 
kr. 8.450,00 i form af gaver. Det er meningen 
at vi sammen med haludvalget evt. vil bruge 
pengene til udsmykning af den store hvide væg 
i hallens indgangsparti. Aftenfesten var også 
god men dog med alt for få tilmeldte også set 
i betragtning  af, at det samtidig var sæsonaf-
slutningsfest for vores afdeling.

Herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak 
til jubilæumsudvalget for indsatsen. Jeg synes 
vi havde mange spændende møder i forbindel-
se med planlægningen.

Det skal ikke glemmes at badmintonafdelingen 
også satte sit kraftige præg på årets bagside-
fest. Personligt havde jeg fornøjelsen at skabe 
kontakten til Johnny Reimer og få arrangemen-
tet på plads. I 1958 optrådte Johnny for første 
gang netop i Allesøhallen -  sikken en fest der 
blev holdt her 50 år efter. Fuldt hus, høj tyro-
lerstemning og en masse feststemte menne-
sker - ja en aften som helt sikkert vil gå over 
i historien!

Nå nok med historie og jubilæum - hvad er 
det så sket omkring badminton i 2008. På 
ungdomsiden kører det planmæssig med et 
medlemstal, som de senere år har stabiliseret 
sig til omkring de 45. De træner mandag og 
onsdag under kyndig ledelse af Helle sammen 
med hjælpende turneringsspillere og forældre. 
I 2008 er der ikke deltaget så meget i stævner 
og sommerlejr men tiden viser også at disse 
aktiviteter svinger meget fra år til år, hvilket 

også kan ses i regnskaberne. Vi giver 50% 
tilskud til tilmeldingsgebyr og det må være 
op til de enkelte børn og forældre, om de vil 
gøre brug af tilbuddet. Vi har to hold tilmeldt 
turneringen under FBKr -  et U13H og U15C. 
Kampene foregår nu som holdstævner med 
4 klubber, hvilket betyder længere men færre 
lørdage som skal bruges.
Vores ungdomsstævne i U15 er virkelig blevet 
en tradition og også i år var det en succesfuld 
lørdag med mange kampe og deltagelse af 21 
klubber. - Puha når jeg tænker lidt tilbage så 
glemmer jeg aldrig den søndag aften i 2003, 
hvor vi kolliderede med  rygende bankofolk og 
aktive talentfulde badmintonspillere - heldig-
vis foregår det nu om lørdagen. At økonomien 
samtidig som det fremgår af regnskabet er 
fantastisk skyldes samarbejdet med Danske 
Bank. Tak for det.
Turneringsbadminton mandag aften foregår 
på det niveau som spillerne selv ønsker det. Vi 
har ansat en seniortræner Morten Jørgensen 
og han gør det godt under de betingelser han 
nu har. Nogle gange er der mange til træning 
andre gange få - men det er vigtigt at vi holder 
fast ved denne træningsaften. Jeg vil så nø-
dig se en badmintonafdeling i Allesø med 350 
medlemmer uden et 1. hold i seniorrækken. I år 
er tilmeldt to seniorhold - et serie 3 i FBKr og 
et DGI B hvor der primært er de samme spil-
lere som bruges. Samtidig er der tilmeldt 3 ve-
teranhold i FBKr - et B og 2 C hold. Men men 
men -  hvor er det svært at samle hold til de 
enkelte kampe. Rasmus kæmper en hård kamp 
for seniorerne og hos veteranerne er det også 
bestyrelsen som trækker læsset. Nogle gange 
kan jeg ikke undgå at tænke hvor nemt det 
hele ville være hvis vi ikke havde turnerings-
hold. Men lad os være enig. Det må ikke ske!
Motionssiden og herunder baneudlejningen 
går godt. Vi har mange timer i hallen og er da 
også hele tiden under pres fra andre afdelinger 
som ønsker at ændre eller udvide deres timer. 
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I den forbindelse er det vigtigt at de lejede 
baner udnyttes optimalt. Selvfølgelig kan folk 
ikke tvinges til at benytte deres lejede bane 
man det giver nu et godt signal når der er gang 
i alle 10 baner frem for der kun er ”liv” i 2 baner 
i den store hal.

Idræt om dagen er en kæmpe kæmpe succes. 
Flere års benarbejde har virkelig givet pote. 
Der spilles tirsdag og torsdag formiddag og 
selvom gennemsnitsalderen er stor, bliver 
der kæmpet og hygget. Ja og både jule- og 
sæsonafslutning er populær og badminton-
afdelingen er da gene glade givere af en øl 
og en snaps ved disse lejligheder. I indevæ-
rende  sæson er der registreret  49 medlem-
mer under den specielle aftale vi har.
Vi har som sædvanlig afholdt sæsonens to 
AGF stævner med fornuftig deltagelse og 
så selvfølgelig de obligatoriske klubmester-
skaber. Det er som bekendt stævne-udvalget 
der suverænt klarer disse opgaver og det er 
også dem der løbende vurderer om der skal 
ske ændringer. Men så længe der er energi og 
fornuftig deltagelse til alle tre arrangemen-
ter fortsætter de selvfølgelig.
 
Jeg nævnte i beretningen sidste år, at vi 
havde en kommende arbejdsopgave der gik 
på ændring af opkrævning og registrering af  
medlemmer. Denne opgave er ikke glemt men 
den er utrolig sværd og kræver virkelig at vi 
tænker og godt om. Vi skal ikke bare ændre for 
at ændre men virkelig finde en løsning som er 
brugbar de næste mange år. 
Kort sagt går opgaven ud på at få ligeværdige 
medlemmer selvom der er 5 eller 6 personer 
der lejer en bane og samtidig  gøre registrering 
og betaling meget mere enkel. Medlemstallet 
ligger som et gennemsnit for de seneste år 
stabilt omkring 350 -  flot flot. 
Her ved registrering pr. 31.12.08 var der 341 
medlemmer. 

Via et samarbejde med firmaet Ketchop har 
alle medlemmer her i 2008 fået tilbud om at 
købe spilletøj og træningsdragt til en virkelig 
fornuftig pris. Det har været et kæmpe arbejde 
og styre bestillinger,  få trykt  logo og navn m.v.  
Her først i det nye år tror jeg at opgaven er ved 
at være løst og mon ikke det så atter skal gå 
nogle år før vi igen kaster os ud i sådan en op-
gave.

Apropos sæsonafslutningsfest for vore med-
lemmer. Som jeg nævnte under jubi-arrange-
menterne var der i 2008 ikke den helt store 
tilslutning. I 2009 prøver vi igen - måske for 
sidste gang. Lørdag den 25. april er der lagt op 
til fest og farver. Der kommer levende lokal liv-
agtig musik som udføres af aktive medlemmer 
der hver onsdag svinger ketcheren og herefter 
slukker tørsten i cafeteriaet. Sæt nu kryds i ka-
lenderen den 25. april og lad os se om vi ikke 
kan fylde cafeteriaet til bristepunktet.

Til slut tak til vores halværter Jette og Per for 
et god samarbejde - ja tak til alle som også i 
2008 har arbejdet for badminton i Allesø.

Efter gennemgang af det flotte regnskab var 
der genvalg på alle poster og så kunne vi sæt-
te os til bords i de tilstødende lokaler og hygge 
os med god biksemad.

Poul Erik

BAdMINTON

husK husK!

TilMEldinG Til 
KlubTuRnERinG 

oG afsluTninGsfEsT
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Lørdag den 31. januar 2009, der havde vi vo-
res forårs AGF-stævne. Efter en del telefon 
kontakt, fik vi skrabet 60 spiller fra 10 forskel-
lige klubber, sammen. Der var kun 27 deltager 
fra Allesø, det burde vi kunne gøre bedre. Det 
var dejligt at se, at der var en del nye klubber, 
som deltog i ”Fyns Bedste Stævne”. Vi havde 
lidt startproblemer, da vores printer ikke vil du’, 
så der måtte skrives dommersedler i hånden i 
første runde.

Så kom vi i gang…….

Humøret var rigtig godt, tempoet helt i top, og 
heldigvis ingen skader. 
Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor klubberne 
udefra ’desværre’ rendte med næste alle præ-
mierne, øv øv. Der er dømt revanche.

vinderne:

HD-Mester: 1) Claus B./Morten S.J  2) Anders H./Søren L. (Højby)
DD-Mester: 1) Helle S./Maybritt R.  2) Kirsten M./Conny H. (Højby)
Mix-Mester 1) Conny H./Søren L. (Højby)  2) Maybritt R./Anders H.
HD-A  1) Michael J./Jerk H. (AFB)  2) Ulrich P./Leif A.
HD-B  1) Willy C./Palle H. (Fjordager)  2) Henrik E./Benny V. (AFB)
HD-C  1) Klaus P./Kaj J. (Fjordager)  2) Lasse L./Anders A.
Mix +60  1) Merri N. (M-T)/Jørn I.  2) Hanne H./Ole N. (Næsby)

Til sidst en STOR tak til alle klubberne, AFB, Espe, FKS, G-M, Højby, M&T, Næsby, Sauer Danfoss, 
TPI, og specielt en stor tak til Fjordager, som efterhånden har deltaget 15. år i vores stævner.

På Stævneudvalgets vegne

helle – Lone - Palle

 
Glade vindere fra Fjordager.



28 	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 1 	 / 	Ma r t s 	 2009

AG
F

ALLESØ

28

28

28



	 A l l e s ø 	 Gymnas t i k fo ren i ng 	 • 	 1 	 / 	Ma r t s 	 2009 	 29

vOLLEY

Generalforsamlingen er overstået når den-
ne Kontaktlinse læses. Vi måtte ud i en x-tra 
ordinær en af slagsen da der var lidt vrøvl 
med regnskabet, men det er der rettet op på 
og vi kører derudaf igen. Skal dog nævnes at 
det var et positivt regnskab med et beske-
dent overskud. Vi har skiftet kasserer denne 
gang. Finn er stoppet pga manglende tid til 
at nå opgaverne og Dorthe har overtaget 
checkhæftet. Det har også betydet at der er 
blevet plads til Fie i bestyrelsen. Vi ser frem 

til at få nye input fra hende, og glæder os 
samtidig over at vi ligefrem var ved at skulle 
have kampvalg om bestyrelsespladsen. Det 
er jo ikke ligefrem hverdagskost at det sker 
i Allesø GF.

Vi har jo været ude at spille pokalfestival 
hvor vi stillede med 2 hold som klarede sig 
acceptabelt, og så har vi 3 gange kunne 
stille op med hele 3 hold. Superflot set i 
lyset af at alle  medlemmer stort set også 
skal med. I TRIM- stævne turneringen som 
vi spiller i, har vi bla. på hjemmebane formået 
med vores HOLD A og B at blive nr. 1. i begge 
rækker.

Der arbejdes også videre med planer om at 
lave 2  beachvolleybaner  bag hallen, men 
det er ret kostbart så hvis ikke det lykkes til i 
år , så håber vi at den er klar til næste år.

Jeg vil her til slut gerne byde alle vores nye 
naboer fra den nye udstykning i Næsbyh. 
broby velkommen med at invitere jer  op at 
spille græs volley, som vi spiller hen over 
sommeren hver onsdag ca. fra kl. 19.00 
oppe på skolens græsarealer. Kig op og prøv 

om ikke der er en volley-spiller gemt inderst 
inde.

Kontingentet er efter sommeren 275 kr. pr. 
halvår. Et ganske billigt kontingent set udfra 
at det i 1995 var 285 kr . Der er vist ikke 
mange der kan slå den i de forskellige afd. 
i Allesø eller for den sags skyld i alle andre 
klubber.

De bedste volley sommerhilsner 

Jørgen Pedersen 
formand volley

Ja , nu ER sÆsonEn Jo vEd aT vÆRE sluT

 

Her er vi i Bogense og spille Beach-volley  måske snart bag hallen i Allesø?
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Charlotte Rosenbeck 
FODPLEJER 

 
 

Udebehandling
Vi kommer gerne hjem til dig 

Bogensevej 45 - 5270 Odense N 
TLf. 29 29 11 10 

 

32

Renovering
Alt i nybyggeri
Spartel opgaver
Alt i fugning
Gulvpleje

Thomas Nielsen
Tlf.: 66 18 35 99

Mobil: 31 77 08 99
Mail: mfnielsen.co@gmail.com

MALERFIRMAET

Det kan lyde mærkeligt, 
men gode resultater bliver skabt, 
når man taler mere end man trykker.
anne thaisen, projektleDer

one2one a|s  ■  Ove Gjeddes Vej 11-19  ■  5220 Odense SØ
Tlf. 66 121 121  ■  Fax. 66 157 980  ■  www.one2one.dk
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Klubhus KassEREREn

Bent Christen-
sen, kom til AGF 
i 1976, og be-
gyndte med at 
spille fodbold. 
Kom efter et par 
år med i fodbold-
bestyrelsen, og 
sad de næste 10 
år på kasserer-
posten.

I 1987 var han med i udvalget der skulle stå 
for klubhusbyggeriet i Broby. Siden 1996 
som kasserer i klubhusudvalget - fra 2003, 
også på kassen i Oldboys afdelingen.

Bent spiller stadigvæk fodbold, nu i Masters, 
der er ”gamle” drenge på 50 år og opefter - 
Hvor de også er med i turnering. De sidste 
10-12 år har den også stået på gymnastik, 
der dyrkes hver mandag i Allesø hallen, på 
Allesøs ”Herre-elite” hold.

Bent, født i 1952, i Søby på Ærø, kom 
efter endt skolegang her, til Ærøskø-
bing Skole, hvor han tog en realek-
samen.
 
Flyttede som 18 årig til Odense, 
for at uddanne sig til revisor. I 
1976 kom han til Nykredit, Ud-
lån, og var ansat her de næste 
27år. Det blev til et par år hos 
Dansk Hørecenter, inden han 
kom til Provstegårdshjemmet, i 
Højstrup, som bogholder.

Bent og hans kone Alice flyttede i 
Andelsbolig i Søhustoften afd. 3 for 
10 år siden. Her har Bent en post i for-

eningens bestyrelse. De er begge med i en 
madklub, hvor det ud over maden, og den 
fælles spisning, er ren hygge det drejer sig 
om. De har to voksne døtre, en søn, og to 
børnebørn.

Sommerhuset ved Tørresø er et af de ste-
der de ynder at tage ned i, når den står på 
fuld afslapning. Ellers går deres ferie ofte til 
Polen, med besøg hos noget familie. Hvert 
andet år tager de på bustur, sammen med 
et privat team fra Allesø-Broby, hvor ferien 
altid går sydpå, og allerhelst til et sted hvor 
der er swimmingpool – Et arrangement der i 
sin tid er udsprunget fra fodboldafdelingen.

Den årlige skiferie ligger fast, og er noget de 
begge ser hen til med stor forventning.

arne andersen

PROFILEN
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Hangarfest

d. 6. - 7. juni 2009 
… i allesøhallen

Kan vi slå rekorden fra sidste år? 

Deltag selv eller sponsér dem, 
der cykler penge ind til AGF! 

søndag kl. 12.30

Tour De        Allesø!

roDeo

Hvor længe mon du kan  

blive siddende på tyren?

GreATesT  

  HiTs

NyT i år! 
Bestil billetter til hangarfesten  
lørdag aften via mail eller telefon:
hangarfest@mail.dk/65 97 85 08

proGrAm For åreTs HANGArFesT

lørDAG - Kl. 18.30 
stor fest for hele familien med:
stor luksusbuffét
Børneland med mange aktiviteter 
stand-up show med michael staun 
Greatest Hits - partyband

søNDAG - FrA Kl. 12.00 
Tour-de-Allesø - cykelløb 
Køb en tur bag på en motorcykel 
Hoppeborg og rodeotyr 

Hangarfest
d. 6. - 7. juni 2009 
… i allesøhallen

Kan vi slå rekorden fra sidste år? 

Deltag selv eller sponsér dem, 
der cykler penge ind til AGF! 
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Tour De        Allesø!

roDeo
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GreATesT  

  HiTs

NyT i år! 
Bestil billetter til hangarfesten  
lørdag aften via mail eller telefon:
hangarfest@mail.dk/65 97 85 08

proGrAm For åreTs HANGArFesT

lørDAG - Kl. 18.30 
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søNDAG - FrA Kl. 12.00 
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Kridt danseskoene, for det  

bliver svært at sidde stille når 

“Greatest Hits” giver den gas! 

www.greatesthits.nu

Kridt danseskoene, for det  

bliver svært at sidde stille når 

“Greatest Hits” giver den gas! 

www.greatesthits.nu
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