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Næstformandsberetning. 

 

Velkommen – I undrer jer nok over, at det er mig der står her. Men I har 

forhåbentlig fået en notits om, at vores flittige og arbejdssomme formand 

er blevet syg. Vi håber  snart at se Flemming igen i sædvanlig topform. 

Men det er jo så meningen, at jeg skal forsøge at styre denne 

generalforsamling. 

 

Men først skal vi have valgt en dirigent – og bestyrelsen vil (igen) foreslå 

Hans Roulund – er der andre forslag til dirigentposten ? 

 

Det har jo været en foreningsår, der har været præget af coronaen – men nu 

ser vi forhåbentlig en lys fremtid i møde, nu hvor hallerne er åbne og vi 

kan samles i større grupper. 

Sidste generalforsamling blev afholdt med fysisk fremmøde d. 4. 

september sidste år i Mariehøjcentret. Efter det blev der igen indført 

restriktioner og først fra det tidlige forår blev der åbnet op for større 

begrænsede grupper udendørs. Det fik os til at genoptage boldspil, 

gymnastik og yoga udendørs til stor glæde for dem der deltag – og der var 

pæn opbakning og vejret som regel helt OK – tak til instruktørerne Martin, 

Anne, Rikke og Susanne, fordi I med stor energi drev tingene videre på 

kunststofbanerne - og så skal vi frem til begyndelsen af maj måned (d. 6/5) 

før vi kunne genoptage de indendørs aktiviteter. 

Den generalforsamlimg vi skulle have afholdt d. 24/4 sidste år blev aflyst, 

men formalia blev klaret ved skriftlig høring af medlemmerne og 

konfirmeret ved generalforsamlingen d 4/9-2020, 

 

Bestyrelsen (der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter) har afholdt  7 

møder siden sidste generalforsamling (22/9, 25/11, 5/2, 26/3, 23/4, 31/6, 

11/8) , hvoraf de 3 har været ZOOM møder. Det har primært været 

coronarestriktionerne der har været diskuteret (hvordan og hvornår kan vi 

genoptage aktiviteterne), foreningens økonomi og så den midlertidige 

nedlukning af Holte hal 2 og hvad vi skulle gøre med aktiviteterne. Holte 

hal 2 skal have lagt nyt tag. Det var oprindeligt planlagt at skulle ske i 

sommermånederne i år – men som det ofte sker med offentlige byggerier  

har tidsplanerne ikke holdt – så arbejdet går først i gang nu – og forventes 

færdigt med årets udgang. Det er heldigvis lykkedes at finde alternativer til 



Holte hal 2 – ikke optimale men vel nok acceptable. Der er, som de fleste 

af jer ved, fundet en løsning med Holte hal 1 – hvilket også har medført 

ændrede tidspunkter for mange hold. Den nye plan for aktiviteterne frem 

til årsskiftet kan ses på klubbens hjemmeside – og I skulle også (fra 

formanden) have fået tilsendt holdlister med tid og sted på mail. Fra 1. 

januar skulle vi – hvis alt går vel – kunne rykke tilbage til Holte hal 2 og 

den oprindelige plan. . 

 

Medlemstallet i foreningen er nogenlunde stabilt, men det kommer 

kassereren sikkert ind på, når regnskabet fremlægges.  Vi har i året mistet 

en aktivitet i SSS,  idet kroketspillerne har valgt at melde sig ud og i stedet 

melde sig i ABS. 

 

Sociale aktiviteter har der pga corona også været skruet ned for. 

I oktober sidste år blev der dog (Per Leisby) arrangeret en golfdag for 

SSS´s medlemmer på Søllerød golfklubs baner - det blev efter sigende en 

succes, som formentlig vil blive gentaget. Og i forsommeren  (20/5 og 9/6) 

har Dan arrangeret to cykelture til Eremitagen hhv. Furesøen rundt – med 

pænt deltagerantal. 

Og der er i nær fremtid arrangeret to ture, som man kan deltage i: Tegners 

park og Rusland (15/9) og besøg på Ørby vingård (22/9) – se på 

hjemmesiden. 

Vandreturene i udlandet har ikke kunnet lade sig gøre pga coronaen – men 

bestyrelsen arbejder på ture i 2022 og I vil snart få meddelelse herom.  

Og så er det også meningen, at vi vil genoptage foredragsaftenerne – her til 

efteråret/vinteren. 

 

Og så er der kun at håbe på, at vores aktiviteter kommer fuldt i gang igen, 

at Holte hal 2´s tag bliver færdig ved årets udgang – og at vores formand 

meget snart vender tilbage – du er slemt savnet Flemming. 


