
Søllerød Senior Sport 

 

Generalforsamling – fredag d. 29 april 2022 – Formandsberetning 

 

Søllerød Senior Sport kan i disse dage fejre 20 års jubilæum, idet den stiftende 

generalforsamling fandt sted d. 24 april 2002. 

Jeg ved ikke hvor mange medlemmer der var med fra starten, men 

medlemstallet har været støt voksende og har nu stabiliseret sig på godt og vel 

200. 

 

Vi får jo fra kommunen stillet faciliteter gratis til rådighed – d,v,s, 

Holtehallerne, Rundforbihallen og -svømmehal og vi må så selvfølgelig leve 

med, at der skal ske vedligeholdelser – hvilket også er sket i indeværende 

sæson. 

 

Foreningsåret 21/22 har jo igen været præget af vores ubudne gæst – coronaen 

– og af forskellige bygnings- og renoveringsprojekter i de faciliteter vi benytter. 

 

Fra efterårets (sept. 21) start har vi stort set kunnet udfolde vores aktiviteter 

som vi plejer, da corona restriktionerne stort set blev ophævet. Det bevirkede, at 

vi kunne genstarte alle aktiviteterne – dog for manges vedkommende i andre 

lokaler, da Holte hal 2 var i gang med en kraftig renovering. Det viste sig – 

heldigvis -, at renoveringsfasen overholdt tidsterminen (og mange tak for det) 

og vi kunne fra årsskiftet flytte fra Holte hal 1 tilbage til Holte hal 2. 

 

 Tak til medlemmerne for at I har kunnet affinde jer med de andre (og 

anderledes) lokaler og mange tak til instruktørerne (Anne, Rikke, Susanne og 

Martin) for at I har kunnet få tingene til at fungere – nogle under særdeles 

vanskelige betingelser i mødelokalet – tak for det. Og så vanskelige, at vi 

besluttede, at dele de to Yoga hold op i 3 i nov. og dec. 

  

Svømningen i Rundforbihallen har også været ramt af renovering, hvilket har 

medført et par aflysninger, som vi nu råder bod på ved at fortsætte svømningen 

i maj måned.  

 

Der har været en del ønsker om at fortsætte aktiviteterne i maj måned med (mod 

betaling), En forespørgsel blandt gymnasterne og Yoga-deltagerne viste dog til 

slut (13/4), at antallet var for begrænset til, at det kunne løbe økonomisk rundt. 

Boldspilholdene med Martin som instruktør fortsætter dog i maj måned, da der i 

december måned var fravær af instruktør p.g.a. Corona. 

 

DGI har ansat en ny ”seniorkonsulent”, som bestyrelsen har holdt møde med. 



Vi har her fået inspiration til nogle nye aktiviteter, som måske vil kunne 

interessere medlemmerne og nye medlemmer. Det drejer sig f.eks. om Pickle 

ball (en slags blanding af bordtennis, badminton og tennis), som skulle være et 

spil i populær fremgang og meget velegent til seniorer – og der er også andre 

aktiviteter vi kigger på. Så måske vil der blive udbudt nye aktiviteter i den 

kommende sæson.  

 

Og der kommer formentlig også nye tider til visse aktiviteter. En af vores 

populære gymnastiklærere (Anne) har ønsket at fratræde om tirsdagen og kun 

fortsætte om fredagen – men har samtidig tilbudt at tage et ekstra hold om 

fredagen – vi må se om det store tirsdagsgymnastikhold vil flytte til fredag. 

Alternativt forsøger vi p.t. at finde en gymnastikinstruktør, som kan tage et hold 

om tirsdagen.  

 

Boldspilholdene med Martin som instruktør regner vi med fortsætter i den 

kommende sæson ligesom Yoga-holdene og de andre gymnastikhold (hvis der 

er tilstrækkelig søgning !!). Bridgeholdet har været underdrejet under Coronaen 

– men vi må se på interessen i den kommende sæson – vi planlægger for øvrigt 

et badmintonhold, så Bridgeholdet kan deltage i begge aktiviteter. Svømning og 

Stavgang forventer vi fortsætter uændret ligesom bordtennis og badminton i 

Rundforbihallen. 

 

Men det hele er jo afhængig af, at vi får tildelt de ønskede tider i hallerne. Vi 

har netop søgt om lokaler for 2022/23 og så vidt vi kan se, skulle der ikke blive 

de store problemer med, at vi får vore ønsker opfyldt. Vi får endeligt svar fra 

kommunen d. 22 maj.  

 

DGI har også (via hjerteforeningen) tilbudt afholdelse af ”hjerteredderkurser”. 

Vi har ikke kunnet nå det inden forårssæsonens afslutning. Vi vil derfor forsøge 

at få gennemført nogle kurser i begyndelsen af efterårssæsonen (sept). Der vil 

blive udsendt invitationer, hvor man skal påføre navn og e-mail adresser (det 

kræver arrangørerne).  

 

Sidste generalforsamling blev afholdt d 7 september 2021 her på restauranten. 

Siden da har bestyrelsen holdt 4 møder, vi har desværre måttet aflyse de 

planlagte foredrag i efteråret p,g,a, coronaen og desværre også den planlagte 

julefrokost. Vi er nu kommet i gang med foredragsaftenerne, hvor Per Mølgaard 

d. 17 marts holdt et rigtig interessant foredrag om Giftige Planter – desværre 

med begrænset deltagelse ! (er det et nyt tegn på manglende interesse ? - som vi 

skal tage hensyn til ?) Vi skulle også have haft et foredrag d. 12 april (P.O) – 

men det er blevet udskudt, idet en stor del af foreningens medlemmer samme 

dag skulle til kammerkoncert i Birkerød.  



Foredragsaftenerne håber vi at kunne genoptage efter sommerferien, ligesom 

der er forslag om nogle sommerudflugter på vej og der er allerede planlagt (Dan 

Grønhøj) to cykelture: 1/6 til Aboretet og Rungsted Havn og 16/6 til Dyrehaven 

og Bakken. 

 

Foreningens planlagte vandretur i udlandet til Albanien/Makedonien i 

september måned blev meget hurtigt udsolgt (26 i alt). 

 

Til sidst vil jeg takke vore dygtige og trofaste instruktører: Martin, Anne, Rikke, 

Susanne og Magdalena for fint og godt arbejde for foreningen og for at skabe 

en fortrolighed og dejligt socialt samvær på de forskellige kurser. 

 

Endelig vil jeg foregribe en del af pkt. 7 på dagsordenen. Som det kan ses afgår 

to af bestyrelsens medlemmer. Jeg vil gerne takke Lars og Bodil for det store 

arbejde de har lagt i bestyrelsesarbejdet og Bodil for de stringente og præcise 

referater, der er kommet ud af vore møder de senere år. 


