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Atter et år er gået i Højby S&G. Et år med medlemsfremgang og god, sund økonomi samlet set. 

Vi har et godt samarbejde alle afdelinger imellem og med de øvrige 9 foreninger i Højby arbejder 

vi for et fælles bedste for hele Højby-området.  

Vores fysiske rammer bestyres på bedste vis af vores halinspektør Pia, både i dagligdagen og til de 

mange weekender med kampe, opvisninger eller træning. 

Tak til sponsorudvalget, som igen i år har ydet en stor indsats og formået at skaffe mange midler 

til foreningen og vores fælles bedste. Flere afdelinger byder gennem sponsorudvalget ind med 

frivillig arbejdskraft til bl.a fastelavnsfesten og reklamebanko, som er med til give et godt beløb i 

kassen. Arrangementer, som ikke kun er for medlemmer af Højby S&G, men til glæde for samtlige 

borgere i Højby. Som det seneste har Højby S&G/Sponsorudvalget fået 60.000 kr. fra Elitegaming. 

Sponsorudvalget bestyrer også de midler vi får fra Energi Fyn. Husk at bakke op om vores 

sponsorer. Det er vigtigt at de føler opbakning fra hele foreningen. 

Tak til vores seniorteam, som er med til at holde vores omgivelser og lokaler pæne og 

præsentable. En god ordning, som giver udvidede muligheder for med få midler fra Odense 

Kommune og holde tingene i god stand. 

Vores velordnede faciliteter er med til at gøre, at rigtig mange brugere udefra også søger 

Højbyhallerne til deres aktiviteter.  

Den store søgning både fra egne afdelinger og foreninger udefra betyder, at stort set alle timer fra 

mandag til fredag og de fleste weekender bruges fuldt ud i alle hallerne, og vi er stadig nødt til at 

betale for leje af lokaler på Højby Friskole, men vi forsøger at få det til at gå op på bedste vis. 

Dette betyder, at vi i år har forsøgt at konkretisere vores ønsker om endnu en ny hal. 

Hovedforeningen har brugt penge på at få udarbejdet et arkitektforslag til, hvordan en ekstra hal 

kunne se ud. Vi har søgt forstadspuljen i Odense Kommune om penge til projektet, men desværre 

fået afslag. Kommunen har opfordret os til at bygge og drive hallen som selvejende institution i 

lighed med mange andre haller i Odense. 

 



Dette vil dog betyde store udfordringer m.h.t. administration af en egen hal, uden økonomisk 

støtte fra Odense Kommune. Vi arbejder på at lave budgetter og stille forskellige senarier op 

hvorledes dette evt. kan drives både på anlægsiden og økonomisk. 

Den forlængede skoledag giver fortsat nye udfordringer i samarbejdet mellem Højby S&G og Højby 

Skole. Hallerne og alle faciliteter bliver brugt flere timer end før i dagligdagen, og vi har en løbende 

dialog med skolen for at løse opgaven. Højby S&G byder også ind med forslag til, hvordan nogle af 

vores ledere kan være med til at give børnene udfordringer i eftermiddagstimerne. 

Blandt andet har Højby S&G fået bevilget kr. 310.000 fra forstadspuljen i Odense Kommune. Disse 

penge skal bruges til et pilotprojekt for en ungdomsleder-uddanndelse for børn i skolens ældste 

klasser. Projektet er et samarbejde mellem flere grupper SIKO / DGI / UngSyd / præsten i Højby / 

Højby Friskole / Højby Skole og Højby Nyt. 

Højby S&G har 150 års jubilæum i marts 2016, og derfor er der nedsat et jubilæumsudvalg, som 

arbejder med fejring i weekenden omkring jubilæumsdatoen, samt forskellige andre tiltag. Et PR-

udvalg under jubilæumsudvalget arbejder på, hvorledes vi synliggør Højby S&G’s jubilæum og de 

enkelte afdelingers historie. Højby Nyt dækker jubilæet med indlæg i samtlige numre frem til 

jubilæet.   

Skytteafdelingen, som startede Højby S&G tilbage i 1866, har taget fat på en omfattende 

renovering af lokalerne og skydebanerne i kælderen. De har få stor økonomisk hjælp udefra til 

projektet fra forskellige fonde og deres eget forbund. 

Sidste år fik vi nyt hegn omkring fodboldbanerne, og resterne af dette plus ekstra indkøbte 

materialer for hovedforeningens penge er blevet til et nyt hegn omkring beach-banerne, så løbske 

bolde kan holdes indenfor. 

Som den nyeste investering har vi fået projektorer og lærreder i både det lille og det store 

mødelokale. Disse kan bruges både til møder og undervisning. 

Vi har søgt forstadspuljen om 175.000 kr. til en lille udvidelse af multihallen og fået pengene 

bevilget. Vi mangler plads til opbevaring af gymnastik og budos måtter. Både for at skåne 

måtterne, når de ikke bruges, og for at undgå potentielt farlige situationer, hvis der leges på 

måtterne udenfor træningstiden. Et byggeudvalg nedsættes for at løse denne opgave. Udvidelsen 

bliver et skur på søjler, hvor der vil være adgang til fra multihallen.  

Odense Kommune er også gået ind i den digitale tidsalder, hvilket betyder, at bookning af tider i 

hallerne skal tastes ind i kommunens system Interbook. Et system, som er med til at give os et 

godt overblik over bookede tider og prisen på lejen af lokalerne til det enkelte arrangement. 

De enkelte afdelinger er afhængig af udmelding af datoer for turneringskampe og stævner for den 

kommende sæson fra deres egne forbund, og dette er lidt svært at få til passe med kommunes 

deadlines. Men vi har en god dialog med kommunen, så vi skal nok få det til at gå op. 

 



DGI ønskede at afhænde Allerup Gamle Have, og lokalsamfundet i Højby er derfor blevet 

opfordret til at søge at få et samarbejde op at stå mellem de forskellige foreninger og 

interessenter i Højby og omegn for at bevare den gamle have. Der er dannet en ny forening samt 

en arbejdsgruppe til havens vedligeholdelse. Johs Videsen er Højby S&Gs mand i nye forening. 

 

En stor tak til alle formænd og bestyrelsesmedlemmer samt ledere og trænere i afdelingerne. 

Der ydes en utrolig stor frivillig indsats for et en forening som vores fortsat kan tilbyde en attraktiv 

fritidsbeskæftigelse.   

 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen 

 

Jakob Kristensen 

Formand 
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