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Året 2012 er nu gået med OL i London som årets store sportslige højdepunkt. Helt så 
store stævner deltager vi fra Højby S&G dog ikke i. Vores primære indsats ligger jo lige et 
eller to niveauer under de topatleter som vi så i fjernsynet.
Vores samarbejde i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen foregår i en god og 
konstruktiv tone. Det er meget vigtigt at vi udgør en samlet enhed som vores eksterne 
samarbejdspartnere kan opbygge længere varende relationer til, som naturligvis også skal 
komme Højby S&G tilgode. Det er også en glæde i vores daglige arbejde at vi kan hjælpe 
hinanden afdelingerne imellem. Hovedbestyrelsen medlemmer kan i fortrolighed 
fremlægge et problem og få de andres syn på sagen og derefter i sin egen bestyrelse løse 
problemet eller opgaven.  Der har ligeledes været uforudsete udefrakommende 
økonomiske problemstillinger i enkelte afdelinger som vi i hovedbestyrelsen i fællesskab 
har løst. Vi står bedst når vi står samlet. 
Året startede med at vi planlagde vores nye område med beachvolley/strandhåndbold. Vi 
fik 100.000 kr. af forstadspujlen og brugte selv ca. 25.000 kr. på at etablere det. Grunden 
til at vi kunne holde prisen på det niveau skyldtes en meget stor indsats fra gode 
medlemmer af foreningen som brugte mange timer på at hjælpe til. Vi håber meget at 
området vil blive brugt at mange forskellige foreninger og mange borgere i Højby. 
Der er nu også installeret ABA-anlæg anlæg i hallerne. Det er et system som automatisk 
giver alarm til brandvæsenet og som betyder at vi nu kan overnatte i hallerne. Der skal dog 
stadig søges om tilladelse og betales til Odense Kommune.
Vi har fået gennemgået vores forsikringer. En forening som vores skal af egne midler sikre 
at alle vores hjælpemidler, bolde, redskaber m.m. er forsikret f.eks. i tilfælde af brand. 
Vores samarbejde med vores halinspektør Pia er fortsat godt og konstruktivt. Det er 
utroligt vigtigt at vi bakker cafeteriaet op, således at vi også fremover kan spise eller nyde 
en øl eller sodavand efter træning i gode og trygge omgivelser. Vi er sammen med Højby 
Skole , ungdomsskolen og Odense Kommune gået med i et samarbejde kaldet, SMIL 
(sundere mad i idrætslivet). Det går ud på at der fremover kan tilbydes et sundere 
alternativ til de mere traditionelle måltider i hallen. Vi håber at projektet kan udforme sig 
således, at vores halinspektør kan få en bedre indtjening samtidig med et større og bedre 
udbud af mad. 
Der er hvert år, således også i 2012 problemer med haltider. Vi er i den heldige situation at 
vi kan fylde de rammer ud som kommunen stiller til rådighed for os. Det betyder at enkelte 
afdelinger ikke altid kan få de træningstider eller kamptidspunkter som de kunne ønske 
sig. Jeg mener at vi forsøger at fordele de attraktive tider så godt som muligt og at vi 
forsøger at tage bredest muligt hensyn selvom om berørte afdelinger kunne ønske en 
anderledes fordeling.
Det er også derfor at vi nu for alvor starter på planerne om en ny tilbygning. Siden hal 2 
blev indviet har vi manglet plads. En udvidelse af vores fitness afdeling og lokaler til 
mindre idrætsgrene uden bold er i tankerne. Planerne er naturligvis kun på tegnebrættet 
og vi skal arbejde videre med at lave tilbygningen således at så mange som muligt kan få 
gavn af projektet.
Vi har fået skabt noget helt nyt i Højby S&G i 2012. Nemlig et hold af trofaste seniorer 
hjælpere. Holdet består af tidligere og nuværende medlemmer som nu har fået tid i 
dagstimerne til at hjælpe foreningen og halinspektøren med forskellige forefaldne opgaver. 
Odense Kommune vil betale materialerne og foreningen er vært med mad og drikke efter 
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veludført arbejde. Det betyder at den daglige vedligeholdelse og oprydning bliver gjort og 
at området kan holdes i rigtig god stand således det virker indbydende at dyrke idræt i 
Højby S&G.
Sponsorudvalget har igen ydet en stor indsats. Det at sikre et økonomisk stabilt grundlag 
for medlemmerne, er en opgave som kræver konstant arbejde. Det gøres igennem flere og 
flere arrangementer, som kræver en indsats af det enkelte medlem. Så husk at melde dig 
til en opgave, næste gang du bliver spurgt.
Betaling til Odense Kommune. Det er desværre et punkt som fremover vil betyde en del 
for en idrætsforening som vores. Den økonomiske situation generelt i samfundet og i 
kommunerne betyder at vi skal betale for brug af hallerne og at aktivitets tilskudet er en del 
nedsat. Det betyder følgende for Højby S&G. 35.000 kr. mindre i aktivitets tilskud. 56.700 
kr. i halleje. Der er ikke andet at gøre en søge nye indtægtsmuligheder og arbejde 
konstruktivt for at skaffe nye medlemmer til nye typer idrætsgrene. 
Det totale antal medlemmer er 1694 pr. 1.10.2012. 
Til slut vil jeg gerne takke forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for et godt og 
konstruktivt samarbejde og ligeledes vil jeg også gerne hermed takke enhver træner, 
instruktør, holdleder, hjælper til forskellige arrangementer og alle som på en eller anden 
måde har ydet en indsats for idrætslivet i Højby Skytte og Gymnastikforening.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen
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