
FORMANDENS ÅRSBERETNING 2020 

Klubben har haft et af de måske vanskeligste år siden at den blev stiftet i 1960. Covid19 har betydet at 
klubben har været nedlukket i flere perioder af 2020 samt 2021. Hvad nogen af jer måske ikke ved er, at 
nedlukningen har været påbudt at Kommunens Fritidsudvalg. Set i bakspejlet har der bl.a. på grund af 
medlemmernes alder, for mig at se ikke været tvivl om, at det har været det eneste rigtige at gøre. Det 
eneste vi kan gøre nu er at kigge fremad og glæde os til vi rigtigt ”kommer ud på den anden side”. 

Den næste udfordring vi har lige nu er at finde et tidspunkt, hvor det er tilladt at afholde en normal 
Generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive min sidste som formand, og jeg håber og tror, at der 
frivillige kræfter i klubben som har lyst til at tage over. Som tidligere nævnt havde jeg selv, fra begyndelsen 
af,  svært ved at se mig selv som formand – men det gik jo fint alligevel og det er jeg sikker på at I også kan.  

2020 har naturligvis ramt mange af vore aktiviteter hårdt. Gå-pigerne er som udvalg nok dem, som er 
blevet ramt hårdest. Det har været fornuftigt at begrænse de sociale kontakter og derfor har mange helt 
holdt sig væk fra klublivet. Nogen har været gode til at træne selv medens at det for andre har været helt 
umuligt. 

Intet er dog så skidt at det ikke er godt for noget. Hermed mener jeg at Klubhuset i de perioder, hvor der 
har været lukket, har fået udført forskellige vedligeholdelsesarbejder. Senest har nogle af klubbens ”Grand 
Old Men” sørget for at det meste af klubhuset er blevet malet indvendigt. Godt gået vil jeg bare sige. 

2020 har også været året, hvor Skismøren blev digital. Det har været lidt vemodigt at skulle sige farvel til 
det fine trykte medlemsblad som igennem så mange år har været en god ambassadør for klubben. Alting 
har dog sin ende og jeg håber at medlemmerne fortsat vil bakke op om medlemsbladet i sin digitale form – 
som kan findes på klubbens hjemmeside. Klubbens medlemmer må meget gerne fortsat lave fine historier 
om de sociale og sportslige aktiviteter der foregår i og omkring klubben. 

Klubben har nu i mere end 4 år ventet på afgørende nyt ift. at få realiseret planerne om et nyt klubhus på 
Gåsebjergsand. Tegningerne at det kommende klubhus er på plads. Vigtige tilskud fra forskellige fonde er 
også på plads, men vi må erkende at der lokalt er brug for et endnu større økonomisk tilskud for at der kan 
komme til at ske noget. Det er trist, at vi med omkring 400 medlemmer bare i vores forening og et gammelt 
klubhus der slår revner, ikke for øjeblikket kan se for os, hvordan og i hvilke rammer vi kan dyrke vores 
sport og sociale liv. Svanninge Bakker er i mellemperioden optaget i en natur-kanon og De Fynske Alper 
besøges årligt af cirka 300.000 mennesker. 

Klubben er heldige at have en god bestyrelse og råder over midler i klubben som kan være med til at 
igangsætte og fastholde aktiviteter. Klubben er også velsignet med et indbydende træningsterræn som 
muliggør en masse former for uden-dørs-aktiviteter. Klubben vil også fremover være udfordret på at 
tiltrække og fastholde de ildsjæle som kommer til vores klub. Dette er livsvigtigt for klubben.  

Jeg har haft 4 gode år, hvor det har været muligt at få et indblik i de arbejdsgange og problematikker som 
rører sig i foreningslivet. Jeg har også haft et godt samarbejde med bestyrelse, medlemmer og øvrige 
udvalg. Dette vil jeg gerne takke for. Jeg har også lært nye folk at kende og kan se at man kommer langt 
hvis man sammen får drøftet, vendt og drejet de ting som ”driller” og som man gerne vil forstå i den rette 
kontekst.  

Med ønsket om en tiltrængt god træningssæson. Håber at vi ses til Generalforsamlingen. 

Michael Horn 



 

 


