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Årsberetning fra Hovedforeningen 

Hermed velkommen til årets Hovedgeneralforsamling i Højby S og G. 

Året 2010 er gået. Vi startede med en næsten ny sammensætning af FU, som dog alle har en del 
erfaring angående foreningsarbejde. Jeg sagde ja til at overtage formandsposten for et år. Det er nu 
gået. Jeg vil lade andre vurdere hvad resultatet er blevet til. Vi startede ret hurtigt med at få en 
dialog i gang med samarbejdspartnerne, herunder Fritidsforvaltning og Siko, hvor FU tilbød at 
mødes med de relevante personer, hvilket vi mener var absolut positivt. Vi har også fået en god 
dialog med skolen, og jeg har indtrykket af, at det er gensidigt. 

Medlemstallet er pr. 1/1-2011 1750 medlemmer. 

Hvad har vi så opnået i 2010? Nok ikke så meget som vi havde håbet på, men krisen kradser også 
ved Odense Kommmune. Vi fik dog, efter ansøgning bevilliget ca. 60.000,- kr. til flisebelægning ved 
nedkørsel til hal 2, hvilket gerne skulle skåne halgulvet. Igen i år har vi arbejdet på at få forbedret 
parkeringsforholdene, men også her må vi konstatere at økonomien ikke rækker så langt. Vi 
prøvede så at sende en ansøgning til forstadspuljen om en asfaltering af det sidste af den 
nuværende parkeringsplads. Trods mange gode argumenter og medsendt billedmateriale, blev det 
desværre til et afslag. Så det må der arbejdes videre med, for man bliver nødt til at finde en løsning. 

Et andet problem er hegnet på opvisningsbanen ind mod Bakkegårdslunden. Der klages over bolde i 
haverne. Her har vi henvendt os til Park og Natur med en ansøgning om at få etableret et højere 
hegn, men igen er svaret: ”Vi har ingen midler til hegn”. Dette skal dog løses og helst inden 
fodboldsæsonen går i gang. 

Vi har igen i år haft en dialog i gang med SIKO om selvstyre, men på nuværende tidspunkt, mener vi 
at det fungerer bedst, som det er nu. Måske undgås det ikke senere. 

Etiske regler: Et nedsat udvalg bestående af Eric, Pernille og Merete har fået udarbejdet et sæt 
etiske regler, hvilket gerne skulle medvirke til at formidle idrættens værdier. Regelsættet er lagt ind 
på foreningens hjemmeside. 

Hjertestarter: I årets løb drøftede vi indkøb af hjertestarter. Vi blev enige om at overlade dette til 
Fritidsudvalget. Det endte med at der blev sendt en ansøgning til Albanifonden om en sådan. I 
mellemtiden kom der fra et af foreningens medlemmer tilbud om at forære H.S.G. en hjertestarter 
og det tog vi selvfølgelig imod. Denne er nu hængt op ved indgangsdøren til køkkenet i hallen.  



Fritidsudvalget arbejder videre med mulighederne for at få én mere til placering i hal 1, tæt på 
skolens område, idet dette  også bruges til en del arrangementer.  

På det sportslige område, som det i den sidste ende handler om, synes jeg også at der er nået fine 
resultater på det niveau som foreningen nu befinder sig. Stort set alle  afdelinger kom ud med et 
overskud og medlemsantallet er svagt stigende, så foreningens totale medlemsantal på 1750 
medlemmer er ganske fint. 

Højby Nyt, som er foreningens informationskilde, ikke alene til vores medlemmer, men til hele 
Højby området, er et blad som bliver set og læst af alle som modtager det. Sådan lyder det i hvert 
fald. Det er en god og billig måde, at få informationerne ud på for alle afdelinger, så fortsæt med 
det. I øvrigt vil jeg benytte lejligheden til at takke repræsentantskabet Højby Nyt for det store 
arbejde, som de frivilligt ligger i bladet. Højby Nyt  kan i øvrigt fejre 20 års jubilæum  i foråret 2012. 

Året 2010 var også året hvor vi fik ny halinspektør. Samarbejdet mellem Pia og Højby S og G har 
fungeret meget fint. Så de enkelte  sure opstød fra ganske få personer er manet til jorden. 

Det viser det jo også ved det store publikum, som besøger hallen og cafeteriet hver dag. 

Det er også dejligt at så mange udefra kommende foreninger m.fl har observeret hvor gode 
faciliteter vi har her i Højby. Det håber jeg vil fortsætte. 

Samarbejdet med skolen og arbejdet i Fritidsudvalget er efter min opfattelse også blevet forbedret, 
selv om der ikke har været de store projekter der skulle løses. 

Til sponsorudvalget  skal der også lyde en stor tak for det store stykke arbejde de frivilligt ligger i 
foreningen. Uden dem kunne det godt blive en svær tid for foreningen. Det er dog ikke alle 
afdelinger der gør brug af muligheden for at få tilskud. Det vil jeg hermed opfordre til at de gør, 
men selvfølgelig noget for noget. 

Her på falderebet vil jeg rette en stor tak til alle foreningens sponsorer, og alle som har været med 
til at yde en indsats for Højby S og G. Sidst men ikke mindst – tak til FU, Hovedbestyrelsen og alle 
afdelinger – for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2010. Det har ligefrem været sjovt og 
positivt at holde bestyrelsesmøder i forhold til mit come back de to første år som næstformand. 
Dette har kun kunnet lade sig gøre ved gensidig tillid. Tak for det. 

Hermed vil jeg viderebringe beretningen til Generalforsamlingen. 

 

Helge Brix, hovedformand 

Højby Skytte- og Gymnastikforening 

 

 


