Formands beretning 7/3 2015

Ja så er det blevet tid igen, til at jeg skal fortælle lidt om hvad der i det forgangne år er sket i vores
ikke helt lille forening.
Det har igen været et år med nogle udfordringer.
Grundet nogle uenigheder om arbejdsgangen i bestyrelsen, valgte 3 bestyrelses medlemmer at
forlade bestyrelsen, så vi måtte indkalde suppleanterne for at kunne konstituere os, hvilket er gået
rigtigt godt.
Den siddende bestyrelse valgte at se fremad, få ordnet regnskabet, lave udviklings arbejde med
kommunen og for kommunen, samt bruge en del tid på at tale om fremad rettet udvikling af
foreningens aktiviteter, hvilket jeg har oplevet som en gevinst.
At vi samtidigt har haft en del udefra kommende udfordringer, fra skole reformen, og Slagelse
kommunes nye digitale platform, er som det er, vi har været en aktiv forening omkring udviklingen
af, og kravene til kommunens digitalisering, vi har lavet partnerskabs aftaler med skole området,
og afd. For kultur fritid og turisme
Så alt i alt har det været et år i udviklingens tegn.

Medlemstal:
Vi var i 2014 995 medlemmer hvilket gør at vi stadig er Skælskørs absolutte største idræts
forening, og i Slagelse regi også en rimelig stor forening.
Når vi så ser på aktivitets udbud er vi faktisk Slagelses mest bredt dækkende forening.

Aktiviteterne:
Badminton Afdelingen:
Der er blevet spillet på livet løs i Skælskør hallen.
Fra kommunal side er vi blevet bedt om at flytte spillere fra Skælskør skolehal til Skælskør hallen
for at spare pedel tid.
Til gengæld har det nok været medvirkende til at give spillerne en bedre klub sammenhæng at de
ikke er spredt rundt i diverse haller.
Inger Toudahl Nielsen har fordelt baner.

Senior afdelingen:
Foreningens medlems magnet nr.1 er jo senioridræt, og med en palet af aktiviteter der ikke
overgås er det jo helt forståeligt.
Den største nyhed er vel de nye baner og et nyt selvbygget skur til petanque, ellers bliver der
stadig sunget, danset både standard og linedans, rejst, cyklet, debatteret bøger, lavet gymnastik
på flere nivuaer, spillet krolf og krocket, bordtennis og badminton, samt løftet jern og skudt med
riffel og pistol, curlet og spillet bowls, afholdt stævner samt dyrket socialt samvær til den store
guldmedalje, og apropos medaljer dem bliver der jo også vundet nogle af.
Afdelingen er helt klart med til at løfte foreningen nogle trin over en sædvanlig flerstrenget
forening.
Stor tak til alle dem som får det til at fungerer.

Gymnastik Afdelingen:
Har hen over året haft sine sædvanlige hold: Mor/Far-Barn, Puslinge, Små og store Springere, og
de har på instruktør siden oplevet et boom af både voksne som unge instruktører der selv har søgt
om at få lov til at deltage, hvilket har rykket vores kvalitet på børnegymnastikken helt enormt, da
nogle af dem er tidligere verdenshold gymnaster, og nogle af de unge er meget engageret.
At vi kan levere høj kvalitets gymnastik med en trænings dag om ugen, og stadig have plads til (de
brede)bredden er super flot syntes jeg.
At vi samtidig har haft særlige hold for klub oliemøllen og børnehaven rumlepotten er nok en
tungt vejende årsag til at vi er blevet bedt om at deltage i kommunens og dansk idræts forbunds,
dørtrins projekt, som går på integration af socialt udsattes, møde med det etableret forenings liv.

Fodbold afdelingen:
Der er blevet trænet herre senior bold på banen i Eggeslevmagle, de har hvist nok et hold med i
serie 4, pulje 10.
Det er stadig Hr. Bent Hansen som kridter banen, griller og står i ”pølse” baren,
med Carsten som træner for holdet og en fast stab af spillere er der både tid og plads til 3. halveg.

Skytte Afdelingen:
Vi har i skydning ikke formåede at fastholde alle de unge skytter fra tidligere år muligvis pga. en
længere skoledag (skolereform) til gengæld har vi haft en rimelig søgning af helt nye mindre børn,
og voksne skytter.
Vi havde et længere samarbejde med klub olie møllen, om intro skydning for klub børn men det
bar heller ikke frugt på medlemssiden, så der er blevet satset på de nye medlemmer, af det faste
super instruktør team.
Vi har taget medaljer alle de steder vi har deltaget i stævner, og har sågar instruktører der gør sig
gældende i deres respektive klasser.

Stolemotion:
Tilbuddet om motion for mindre mobile ældre trak nærmest fulde huse i Parkvejs huset og
Degnevængets beboerhus, men med fru Lis Hansen som instruktør er det ikke noget problem.
Det er det heller ikke for Hr. Knud Erik Andersen at styre hele økonomidelen omkring foreningens
aftenskole aktivitet.
Om det er det sociale samvær med de før nævnte, under indtagelse af kaffe og brød, eller
udøvelsen af aktivitet der trækker skal jeg lade være usagt.
Men fantastisk er det at vi kan dække sådan et behov i forenings regi.
Kæmpe ros og et stort TAK til jer.

Bue Afdelingen:
Ja faktisk er der jo ikke en selvstændig Bue Afdeling endnu, men hvor om alting er, har der været
god søgning selvom vi måske har reklameret for lidt for os selv.
Tilbud om skydning i sommerferien for ungdomsskolen gav kun 1 medlem, skydning med klub
oliemøllen desværre ikke nogen.
At Slagelse kommune har bakket op med en økonomisk partnerskabs aftale angående udbredelse
af sporten har været en kæmpe hjælp, men også givet nogle helt fantastiske oplevelser, Bla.4x bue
skydning med 7 autisme klasser har været en øjenåbner for potentialet i en niche idræt, ”alle kan
skyde med bue”.
Udendørs har vi været privilegeret med klubhuset i Eggeslevmagle, grillen har været tændt og der
er blevet spist og skudt på tværs af alder og formåen.

Hjemmeside, Facebook og conventus Afdelingen:
Lis Rosengård styre med hård hånd hjemmesiden, men mangler hvist nok ind i mellem indlæg for
at gøre den levende.
Den blev rost af ham der står for Slagelse kommunes nye portal for at være en meget levende og
informativ side, hvilket Lis udelukkende har æren for. Tak Lis.
Pernille Pedersen Står for gymnastikkens facebook side som der er mange forældre der er glade
for. Tak Pernille.
Per Bunk Bertelsen og Hans-Peter Kongsbak står for Conventus holdopsætning osv. Tak til jer
begge.
Det er ting vi tager mere og mere for givet men som kræver en del vedligeholdelse, og noget inde
bag ved det vi som brugere ser, for mig er det kinesisk, og jeg er på knæ i taknemmelighed over at
I forstår det.
Så Tak igen

Til sidst en kæmpe tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Er der nogen eller noget jeg har glemt så giv lyd nu, hellere end der hjemme.

