
 

Beretning 2011 

 

Året 2011 er nu gået. Det er mit første år, som formand og det har været 
spændende at samarbejde med forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. Møderne 
vi afholder finder sted i en god og konstruktiv tone.  

Vi er pr. 1.10.2011,1760 medlemmer af foreningen og godt på vej mod de 2000. Det 
er bl.a. fitness, som er kommet rigtigt flot fra start, men flere andre afd. har også 
medlemsfremgang. 

Vi har et rigtig godt samarbejde med Pia, vores halinspektør og cafeteriabestyrer. 
Det er utroligt vigtigt for en forening, som vores, at vi har et fast samlingspunkt, som 
også er værdsat af medlemmerne. Det at få et cafeteria til at løbe rundt økonomisk 
er ikke en selvfølge, og vi har et tæt samarbejde med Pia for at sikre en fortsat god 
udvikling. 

 Det er ligeledes vigtigt med fælles opbakning, således vi også fremover kan tilbyde 
vores medlemmer og andre gæster i Højby Hallerne en god og professionel 
betjening.  

Det er et godt område vi har omkring vores cafeteria. Der er bl.a. opsat et nyt 
airhockey-bord. Tak til sponsorerne, som bidrog.   

Vi har igen indsamlet Børneattester og de er returneret fra politiet uden 
anmærkninger.  Det er vigtigt, at vi holder hinanden op på, at alle får udfyldt og 
afleveret disse børneattester og at alle er bekendt med de etiske regler, som vi har 
vedtaget.  

Fritidsudvalgets arbejde går også godt. Der har i år ikke været de store sager og vi 
håber at kunne fortsætte det gode samarbejde med de andre brugere af området.  

Der findes 2 stående udvalg i foreningen. IT-udvalget mødes efter behov og 
gennemgår de tekniske detaljer, således at hovedbestyrelsen kan træffe 
beslutninger på et godt og oplyst grundlag. 



Sponsorudvalg mødes mere fast og har arrangementer spredt ud over hele året. Der 
ydes et stort stykke arbejde med at tiltrække midler til primært de 4 afd. der p.t. er 
med i sponsorudvalget. Det arbejde, der udføres, er meget forskelligt, men det 
bliver mere og mere nødvendigt at der skal leveres en eller anden form for 
modydelse i forbindelse med sponsorater. Det kræver meget mandskab og det er 
derfor nødvendigt med mange aktive medlemmer, som ønsker at støtte op om 
foreningen.  

Vi er naturligvis i hovedbestyrelsen opmærksomme på sponsorudvalget indtægter 
og fordelingen af disse. Sponsorudvalget har fundet en ny samarbejdspartner, 
nemlig Energi Fyn. Det er en rigtig god mulighed for at få midler til foreningen uden 
mandskabskrævende aktiviteter. Denne aftale er et eksempel på, at selvom 
sponsorudvalget har fået aftalen hjem og igangsat den, skal fordelingen at midlerne 
diskuteres og fordeles af sponsorudvalget og hovedbestyrelsen. 

I marts måned år 2016 har Højby Skytte & Gymnastikforening 150 års jubilæum. Vi 
er allerede i gang med forberedelserne til feståret og festdagen. Dette arbejde 
foregår i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, men vi nedsætter snart et 
jubilæumsudvalg, som skal i gang med detalje planlægningen.  Vi vil meget gerne 
supplere dette jubilæumsudvalg op med personer, som ikke nødvendigvis er 
idrætsfolk, men som synes det kunne være spændene at være med til at udforme 
jubilæet.  

Det er efterhånden flere år siden, at hal 2 blev taget i brug. Vi er ved afslutningen af 
år 2011 blevet færdige med afdragene på de lån, vi optog i forbindelse med 
byggeriet. Nu er tiden kommet til at se på, hvordan en ny tilbygning til 
idrætsfaciliteterne kan finde sted. Hovedbestyrelsen er begyndt at arbejde med 
opgaven, men Odense Kommunes økonomiske situation taget i betragtning, må vi 
nok se i øjnene at udvidelsen ikke kommer så hurtigt, som vi i Højby S&G kunne 
ønske. Vi vil dog arbejde konstruktivt med de forslag som kommer fra afdelingerne 
og andre brugere af hallerne, således at en ny tilbygning kan anvendes af så mange 
som overhovedet muligt.     

 



Hovedbestyrelsen har 1. november 2011 søgt forstadspujlen i Odense Kommune om 
midler til beachvolleybaner og strandhåndboldbaner ved siden af tennisbanerne. 
Højby Skole, Højby Ungdomsskole og Højby Friskole har været medunderskrivere på 
ansøgningen. Vi har efterfølgende fået bevilget kr. 100.000,- og er i øjeblikket i gang 
med at anlægge banerne. Det er planen, at banerne skal stå klar til brug i sommeren 
2012. Det er efter vores mening vigtigt, vi også fremover er kreative, således at flere 
midler fra Odense Kommune kan tilfalde Højby. Det er naturligvis meningen, at alle 
frit kan benytte det nye anlæg. 

I december måned fik vi bevilget foldedøre til cafeteriaet, således at det nu er muligt 
at gennemføre møder med almindelig stemmeføring. Foldedørene blev betalt af 
Odense Kommune og dygtige lokale borgere har været behjælpelige med montagen. 
Mange tak for det. Det er godt, at vi kan hjælpes med de opgaver som kommer til 
vores forening, enten de er store eller små. 

Året 2011 sluttede med en lidt kedelig meddelelse fra Odense Kommune. Med 
virkning fra 1/1 – 2012 skal der betales for brug af hallerne, noget der indtil nu har 
været gratis. Ligeledes blev aktivitetstilskuddet nedsat. Vi har naturligvis, igennem 
SIKO, gjort opmærksom på det uretfærdige i, at medlemskontingentet skal gå til at 
betale for husleje i stedet for noget, som kom det enkelte medlem til gode. Men 
desværre er vi og alle andre idrætsforeninger i Odense Kommune ikke blevet hørt.   

En meget stor tak til alle som yder en indsats i foreningen. For at en forening som 
vores kan vedblive med at tiltrække nye medlemmer og vokse sig endnu større, er 
det utroligt vigtigt at den træner/holdleder eller instruktør, som møder det enkelte 
medlem er godt uddannet og i stand til at gøre en forskel. 

 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen 
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