Formands beretning 8/3 2016

Ja så er det igen blevet tid, til at jeg skal fortælle lidt om hvad der i det forgangne år er sket i
foreningen.
Det har været et år i samarbejdets tegn.
Slagelse kommune har været meget aktive, selvfølgelig med baggrund i deres intention om at
involvere foreningerne på flere fronter. Hvilket de har gjort.
Vi har sammen med dem og DIF været en del af et lands dækkende integrations projekt.
Vi har sammen med dem og dansk handikap forbund været en stor‐aktør til Slagelse open, for
udviklingshæmmede.
Vi har sammen med dem været ude og præsentere idræt for næsten 500 børn på forskellige
skoler.
Vi har sammen med dansk skole idræt været med til at afvikle forårs festival for alle 7. klasser i
kommunen.
Vi har sammen med hærens stampersonel uddannet instruktører.
Vi har haft personale arrangementer for læregrupper fra flere forskellige skoler og virksomheder,
bla, Pedersborg skole, Eggeslevmagle skole samt Rema 1000.
Vi har sammen med Eggeslevmagle skole været med til at holde idræts dag for 6. klasserne.
Alt sammen i foreningens navn og med økonomisk gevinst, men med endnu større gevinst på PR‐
siden hvor vi har tegnet foreningen som en stærk partner der kan løfte diverse opgaver.
Der har selvfølgelig også været ærgerlige ting, vandskaden i Eggeslevmagle skolehal, der dog
faktisk blevet klaret på ok vis.
En skolereform der har betydet ændringer i timeforbrug på halsiden, samt færre børn fra
mellemtrinet og overbygningen, muligvis pga. længere skoledage.
Men alt i alt har det været et år i samarbejdets tegn.

Medlemstal:
Vi var i 2015 851 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:
Afdelingen blev formodentlig mere ramt af vandskaden i Eggeslevmagle skolehal end selv
gymnastikken, da de blev frataget en af to spilledage i starten af sæsonen.
Der er dog blevet spillet på livet løs i Skælskør hallen.
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.
Der er blevet sunget, danset både standard og linedans, rejst, cyklet, debatteret bøger, lavet
gymnastik, spillet krolf og krocket, bordtennis og badminton, samt løftet jern og skudt med riffel
og pistol, curlet og spillet bowls og afholdt stævner.
Petanque afd. Var sammen med bestyrelsen værter for et stort landsmesterskab for 6. mands hold
med over 100 deltagere.
Krolf, kroket og petanque var sammen med bueskytterne, med til at stå for 1/3 del af Slagelse
open for udviklings hæmmede hvilket klart affødte stor ros fra kommunen.
Men måske vigtigst af alt, er der blevet dyrket socialt samvær.
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,
Samt det tidligere omtalte integrations hold nede i parkvejshuset.
Et satellit projekt der blev til i samarbejde med DIF og Slagelse kommune, igen med kæmpe ros for
vores deltagelse fra kommunen, og DIF det var Ulla kløcker og senere Gitte Olsen som formåede at
sætte tid og kræfter af til vores del.
Men også resten af de engagerede instruktører har med sindsro taklet diverse udfordringer.
At vi trods vandskade og andre små forhindringer, har leveret høj kvalitets gymnastik med en
trænings dag om ugen, og stadig haft plads til bredden er super flot syntes jeg.
Kæmpe stor tak til alle de involveret.

Fodbold afdelingen:
Der er blevet trænet herre senior bold på banen i Eggeslevmagle, de har haft et hold med i serie 4,
pulje 10.
Det er stadig Hr. Bent Hansen som gør rent, kridter baner, og står i baren,
med Carsten som træner for holdet og en fast stab af spillere er der både tid og plads til 3. halveg.
Claus Madsen og Preben Meidal har været en del indover på indbetalinger og andet.

Skytte Afdelingen:

Vi har taget medaljer alle de steder vi har deltaget i stævner, og har sågar instruktører der gør sig
gældende i deres respektive klasser.
Men det faldene antal ungdoms skytter har betydet at afd. Var nødsaget til at byde ind på
alternative måder at holde budgettet på.
Så der har været en del personale arrangementer for skoler og virksomheder.
Skydninger for særlige klasser og special skoler. Autismecenteret har haft deres eget lille hold.
Den ”gamle garde” instruktør teamet har dog en super tilgang til samværet omkring skydningen
som jeg tror på kan mærkes af medlemmerne.
Tak til dem.

Stolemotion:
Tilbuddet om motion for mindre mobile ældre trak igen 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.
De har som det helt store arrangement i det forgangne år været på bakken og besøge Korsbæk,
med alle stolemotionisterne samt hjælperne til de ikke selvhjulpne, hvilket tv2 sjælland valgte at
dække fra start til slut, et fantastisk indslag og en super reklame for foreningen.
Endvidere har de haft besøg af Danske banks ansatte, som var med til en gang træning og
efterfølgende snak, de var ganske imponeret over niveauet, hvilket jeg selv stakåndet måtte give
dem ret i, ved ikke om Lis var ekstra hård den dag.
Så helt fantastisk er det at vi kan dække sådan et behov i forenings regi.
Kæmpe ros og et stort TAK til jer.

Bue Afdelingen:
Endelig kom der rigtig gang i bueskydningen, vi var til år 2000 fest inden sæson start så det
væltede praktisk talt ind med børn og unge der godt ville prøve, et praktisk problem da der kun er
plads til 9 skytter af gangen.
Hen over sæsonen har der været mange henvendelser hvor vi har, måtte afvise folk pga. plads
mangel, derfor er det aftalt med halinspektøren i skælskør hallen at vi søger derover så plads ikke
skal blive et problem fremover.
Vi har været med til dansk skole idræts forårs festival for alle 7. klasser i kommunen.
Vi har sammen med center for skole, som et led i en samarbejdes aftale præsenteret bueskydning
for næsten 500 elever på nogle af kommunens forskellige skoler, 18 klasser hel præcist.
Vi har sammen med hærens stampersonel stået for udannelsen af en instruktør som senere i år
tager til Orlando, USA. Og skyder for veteranernes landshold.
Kæmpe tak til instruktørerne.

Danse afdelingen:
Vi har fået nogle nye folk til der står for line‐dance, de danser på Forlev friskole.
Hold for øvede om tirsdagen, begynder holdet om onsdagen, som for øvrigt godt tage flere ind.
De har været super aktive, ude til flere forskellige events’ danse arrangementer, men den bedste
historie syntes jeg er at: de tager til hospicet i Dianalund og danser med beboerne der, et super
initiativ, og igen et udtryk for bredden i foreningen.
Jørgen Møller, Brian Jonassen samt Jette Blomsterberg er instruktører og tovholdere.

Hjemmeside, Facebook og conventus Afdelingen:
Lis Rosengård har med hård hånd styret hjemmesiden, sammen med Hans‐Peter kongsbak.
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 og styre 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.

