
Muligheder og udfordringer i 2014



PIF er en forening med stor berøringsflade:

Der er 13-15 km fra Dyrby til Kousted

Vi spiller fodbold 3 steder – Gassum Asferg og Fårup

Vi dyrker indendørs sport 4 steder – Spentrup, Gassum, Asferg og Fårup

Vi har 8 idrætsgrene – gymnastik, fodbold, bordtennis, petanque, 
badminton, floorball, fitness og dart

Vi har bestyrelsesmedlemmer i Spentrup hallen, Gassum Huset og 
Træningshuset

Vi har 670 medlemmer - heraf ca. 133 medlemmer fra 8920 / 8930 



Træningshuset Etape 2 starter en ny æra i PIF

Vi bliver lejere

Vi skal i højere grad dele med andre

Vi får nye muligheder

• To aktivitetssale giver mulighed for opsplittet træning f.eks. spring 
og rytme, samt et passende rum til mindre hold

• Større direkte kontakt mellem idrætsgrene



Udfordringer

Sikre lokal forankring

Inddrage flere forældre i foreningslivet

Udbygge, fastholde og uddanne ledere

Sikre fortsat lavt kontingent



Udfordringer

Asferg skole er idrætsforeningens grundlag – hvad nu hvis den forsvinder ?

• Børnene i Gassum søger til skole i Spentrup, Mariager eller Randers
• Børnene i Asferg søger til skole i Fårup eller Randers

Idrætsforeningens muligheder for direkte at påvirke børnene til at dyrke idræt i PIF 
forsvinder

Grundlaget for at få nye medlemmer smuldre langsomt

Grundlaget for aktiviteter i Gassum Huset og i Træningshuset bliver mindre – 
dermed dårligere drift
 
Skal vi sikre et grundlag for Purhus IF

- så skal de to ”store” byer holde sammen og arbejde sammen !



Muligheder – og der er mange !

Vi har rigtig gode faciliteter i PIF

Vi har en god skole

Vi har mange engagerede ledere på flere plan

Vi får nye medlemmer og forældre med andre kompetencer

Vi er kendte i Randers Kommune på en positiv måde

Vi har gode allierede i Gassum Huset og Træningshuset

Vi har en sund økonomi


