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1. Formandsberetning for SSS 2018 

 
Så er atter et år gået, og jeg går ind i mit sidste år som formand. 

Året er gået godt. Vi havde nogle problemer med tilmelding på hjemmesiden i maj måned, men med tålmodighed og slid 

kom tingene i orden og til at fungere.  

Vi er nu 215 medlemmer, og det er da ganske pænt.  

Kort før jul mistede vi to medlemmer af bestyrelsen 

Henning Molin som i mange år flittigt har arbejdet for foreningen, haft mange gode ideer og bl.a. ikke længe før sin død, 

arrangerede biografture for medlemmerne i Reprisen.  

Niels Ole Gjeding Olsen døde også kort før jul. Han blev valgt som revisor ved sidste generalforsamling, havde gået til 

boldspil i afskillige år og var et dejligt positivt menneske i vores forening.  

Vi vil savne dem begge og huske dem.  

 

Instruktører og Aktiviteter 

Vi har heldigvis nogle dygtige og trofaste instruktører. 

Boldspil 

Martin der tager sig af boldspil både i Rundforbihallen og Holte Hal 2 

er en flittig mand, der overkommer 8 hold. Og så er det hold, der er fyldt godt op. 

Vi lover ikke, han orker, at blive ved med så mange hold.  

Gymnastik 

Om torsdagen har Rikke 2 hold og Anne har 1 hold om tirsdagen og 1 om fredagen 

Lettere Gymnastik 

om fredagen ledes af Anne, og vi prøvede at starte et hold om tirsdagen, men der kom ikke nok interesserede. 

Svømning 

Dorte har haft sin første sæson som svømmeinstruktør torsdag og fredag hos os, og jeg hørt, at det går rigtigt godt. Hun 

boltrer sig i vandet sammen med svømmerne og tager video af dem for at de sammen kan se, om der kan gøres 

forbedringer.  

 
2. 

Yoga under ledelse af Susanne der nu har hold både tirsdag og onsdag, og det kører stille, roligt og godt. 

”Svømmedorte” er også yogainstruktør og ville gerne starte et yogahold i Rundforbi om torsdagen, men der kom ikke nok 

interesserede i denne sæson, så vi prøver atter lykken til september og ser om det lykkes. 

Stavgang under ledelse af Jørgen har rigtig god tilslutning, men desværre har Jørgen haft nogle helbredsmæssige 

problemer, og han har nu definitivt meldt fra. Vi takker Jørgen for alle de mange år, han har givet vores medlemmer gode 

oplevelser og motion i naturen.  

Patchwork hver anden tirsdag kører fint under ledelse af Kari 

Bridge hver onsdag under kollektiv ledelse er et rigtigt hyggehold, så kom og hyg med os, hvis I kender lidt til spillet.  

Bordtennis spiller i Rundforbi hver tirsdag uden instruktør. 

Kroket bliver fra september en ny aktivitet i vores forening, idet Nærum Kroketklub har ønsket at blive en del af SSS. 

 

Hjemmesiden 

Vores webmaster gennem mange år, Christen Axelsson, ønsker at trække sig i løbet af året og afløses af Christence 

Danker. 

 

Sommeraktiviteter 

Sommerbold starter også i år, hvis der kommer interesserede nok. Det bliver mandag og fredag i Holte Hal 2 med Martin 

og torsdag i Rundforbi uden instruktør.  

Sommergymnastik bliver tirsdag og fredag med Anne, hvis der er nok tilmeldte. 

Sommersvømning i Rundforbi under ledelse af Dorte, kræver også nok tilmeldte, for at det økonomisk kan løbe rundt.  

Sommeryoga med Susanne bliver om onsdagen 

 

Sommerudflugter 

kommer der naturligvis også i år. Den første har I allerede fået besked om. Det er tirsdag den 8 maj til Esrum Kloster. 



Der kommer en tur til Nexelø i juni, vandretur i Rude Skov i august med frokost hos Margit og Hans og Næsseslottet til 

september. Program bliver snarest udsendt.  

3. 

Julefrokosten 
Blev man kan næsten sige traditionen tro holdt på Blovstrød Kro og var meget festlig og fornøjelig. Vi håber at kunne 

fortsætte der.  

 

Vandreferie i Udlandet 

I år var vi på Kreta, og det var en fin tur.  

Da turene meget hurtigt bliver udsolgt, havde vi i år besluttet at lave to ture. Begge går til det lille danskejede Hotel Axat i 

Sydfrankrig på kanten af Pyrenæerne. Den ene i august og den anden i september.  

Også disse to blev hurtigt udsolgt.  

Svømme-Dorte er kommet med en ide om en rejse til Kerala i Sydindien, hvor hun hvert år lærer nyt om Yoga. Det bliver 

måske næste år eller om 2 år. Vi ser om der er interesse nok. 

 

Foredragsrække 

Sidste år fortalte jeg, at vi ville udbyde nogle foredrag. Det er desværre ikke sket endnu, men Henning er ved at være 

klar til at starte, så I hører nærmere.  

 

Ny sæson 

Starter 1 september og tilmelding vil komme på hjemmesiden.  

Det bliver mandag den 7. Maj kl. 12 at tilmeldingen starter og HUSK 
at udfylde skemaet meget omhyggeligt, det gør alting nemmere for vores kasserer, som i forvejen gør et stort arbejde. 

Så gør det lettere for hende.  

 

Tak til vores fremragende instruktører, som udfører et stort arbejde for at skabe nogle gode og sociale aktiviteter.  
og 

Tak til bestyrelsen som også udfører et stort arbejde for at skabe en god og alsidig forening til jer.  
 
4. 

God sommer til jer alle, nyd det dejlige vejr, som forhåbentlig kommer og på gensyn til september.  

 

Vibeke Axelsson 

Formand April 2018  


