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Årsberetning  
Generalforsamling. ??? 2021 

 
 

 
Generalforsamlingen marts 2020 
 

Skovbakken Veteranerne afholdt generalforsamling helt som vanligt 10. marts 2020. 
Men det var næsten også sidste dag med vores kendte og sædvanlige rutiner. 

 
11. marts 2020 afholdt statsministeren pressemøde. Det blev begyndelsen til ganske ændrede 
betingelser for os alle. 

 
Alt det vi ikke må….. 

Alt det vi ikke kan…. 
Alt det vi ikke gør…. 
 

Alt det måtte ikke forhindre os i at gøre det vi måtte, og det vi kunne. 
Og selvsagt respektere alle de restriktioner der blev betingelserne for alle. 

 
Året for Veteranerne 
Alle indendørs idrætsfaciliteter blev lukket i marts. 

Men!  
Heldigvis havde Lene Christiansen et fantastisk tilbud til os. 

Vi skulle gøre gymnastik ”sammen hver for sig.” 
Lene etablerede gymnastik på Facebook tirsdage og torsdage, og vi blev alle inviteret med til 
det.  

Endelig blev restriktionerne en smule mindre. 
Vi måtte mødes i hallerne. Dog kun i grupper på max 50 personer. 

VRH er så stor at vi kunne etablere 2 grupper, således kunne vi være 100 personer (inkl. 
Lene) til gymnastik. 
Vi havde så fornøjelsen af gymnastik sammen 16. og 23. juni. 

Derudover mødtes badmintonspillerne også 16. og 23. juni, mens volleyballspillerne spillede 
11., 16., 18., 23., 25., og 30. juni. 

Det, der var muligt og godt for os, ville vi gennemføre, selvfølgelig med respekt for alle 
restriktioner. Omklædning og bad var ikke muligt. 
 

Sæsonstart og sæsonens forløb 
Tirsdag d. 1. september betød at vi nu kunne begynde igen i Vejlby-Risskov-Hallen. 

Aktiviteterne skulle være helt som vanligt. Tirsdage sammen med Gunnar og torsdage 
sammen med Lene.  
Dog var der jo stadig corona-restriktioner. På dette tidspunkt var kravet 4 m2 pr. person så 

med vores areal kunne vi være to grupper med 100 personer i hver gruppe. Vi skulle markere 
adskillelse af de to grupper og vi skulle tælle! 
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Ingen anvendelse af omklædning og bad, og sprit til hænderne! Det klarede vi. 
Coronasituationen udviklede sig i ikke-ønsket retning. 

Vi fik flere restriktioner (antal), og fx at man skulle anvende mundbind indtil man 
påbegyndte aktiviteterne. Gruppestørrelserne og forsamlingsregulering blev del af 

hverdagen. 
9. november udsendte Kulturministeriet nye restriktioner. Det betød at man nu kun måtte 
være i grupper med 10 personer i hver gruppe. Der var også krav til afstand på 2m fra person 

til person. Dermed kunne vi være 5 grupper med 10 i hver gruppe. Tydelig afmærkning til 
adskillelse af grupperne og en afstand på 2m mellem grupperne blev også et krav.  

Uheldigvis for os måtte grupperne ikke have samme træner. 
Det blev dog også klaret! 
Men desværre blev situationen atter værre, så 7. december kom meddelelsen om at al 

indendørs idræt blev lukket. 
Det blev fulgt op med nye retningslinjer 5. januar 2021. 

Ingen indendørs idræt og forsamlingsforbuddet blev sænket fra 10 til 5 personer. 
Restriktionerne blev forlænget til 28. februar.  
Endnu er der ikke signaler om hvornår indendørs idræt kan tillades. (24. februar) 

 
Sammen hver for sig  

Heldigvis har Lene i hele den lukkede periode gennemført vores gymnastik ”sammen hver 
for sig”.  
Det er meget fint og med flot respons på hjemmegymnastikken. 

 
Aktiviteterne: 

Badminton, svømning, yoga/tibetanere/elite, kurling/petanque og volleyball 
Disse aktiviteter har været gennemført ud fra det mulige. Desværre har vi ikke været det 
antal vi ”plejede.” Det har selvsagt præget vores gode aktiviteter, men mulighederne har 

været der. 
Svømning har været aflyst en enkelt gang da der var kursus i hallen. 

I november og december fik vi ekstra haltid så vi kunne afhjælpe de omfattende 
begrænsninger i det antal vi måtte være til gymnastik.  
Volleyballspillerne blev bedt om at gå i hal 2 hvis der ikke var plads til alle til gymnastik. 

Det klaredes også, tak for det. Men det er selvsagt ikke den form for opsplitning der passer 
til Veteranerne. 

Sommeraktiviteter 
Såvel badminton som volley udvidede aktivitetsperioden lidt ud over sæsonslutning.  
Også Veras vandreture kunne foregå på trods af situationen, antal deltagere selvsagt i forhold 

til restriktionerne. 
 

Gunnar og Lene 
Vi er så heldige at vi har to meget kompetente instruktører.  
Desværre måtte Gunnar sygemelde sig i november. Det er vist aldrig sket før. 

Heldigvis kunne Lene træde til. 
 

Sociale arrangementer 
Hos Veteranerne er de sociale arrangementer særdeles vigtige. 
Det har været vanskeligt, ja, umuligt at fastholde den side af foreningens aktiviteter. 

Jubilæumsfesten, forårets vandretur, foredrag, kurlingstævne, bowling og julefrokost måtte 
aflyses. 
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Upstairs 

Upstairs har været lukket stort set hele perioden. Det er så trist. 
I løbet af efteråret kunne vi samle 10 ad gangen i Upstairs. Men det kunne ikke afhjælpe den 

store værdi Upstairs har for os. 
 
Vandretur: 

Som eneste arrangement kunne efterårets vandretur gennemføres. Dog i ændret form. Planen 
var en tur til Djursland, men lige inden den skulle afvikles kom bestemmelsen om mundbind 

når man kørte i bus. Derfor fandt Martin og hjælpere en anden løsning. Vandreturen blev i 
stedet en flot tur rundt om Årslev Engsø. Transport dertil foregik i egne biler.  
 

Målet 
Sædvanligvis udkommer Målet 4 gange hvert år. Men i 2020 måtte vi ændre på det. Maj og 

september numrene blev slået sammen. December nummeret udkom, men februarnummeret 
(2021) måtte aflyses. 
Dog ikke helt: 

Da vi ikke kunne uddele papirudgaverne, kom meget af Målets indhold kun på hjemmesiden.  
 

Møder med andre 
Også mødeaktiviteterne blev ændret. 
Skovbakkens hovedbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde blev gennemført i oktober.  

På mødet var ”Helhedsplanen” et vigtigt emne. 
Forud for dette afholdt Skovbakken et ”borgermøde” med deltagelse af beboere i området, 

lokale foreninger samt et panel der skulle inspirere til at sætte nye vinkler på fremtidens 
muligheder. 
Det var et led i en Helhedsplan som der i øjeblikket arbejdes ihærdigt på. Det var også et 

vigtigt emne på seneste hovedbestyrelsesmøde. Mødet blev afholdt virtuelt. 
Også DGI og DAI har inviteret til møder om senioridræt. 

Disse møder har som intention at udveksle erfaringer og tale med de to organisationer om 
vores aktiviteter. Såvel DGI som DAI er meget imødekommende og vil gerne støtte op om 
seniorforeninger og vores aktiviteter. 

 
Bestyrelsens opgaver 

Efter generalforsamlingen marts 2020 skulle bestyrelsen til at fungere med de nye vedtægter. 
Det betød at vi skulle igennem en konstituering. 
Vi troede 10. marts at vi kunne holde bestyrelsesmøde umiddelbart derefter. Men! 

Restriktioner! 
Derfor blev der først afholdt bestyrelsesmøde 12. maj med bl.a. konstituering på 

dagsordenen. 
Bestyrelsesmøder har været afholdt: 12. maj, 13. august, 17. september, 22. oktober,  
5. november og 3. februar. Endnu et møde vil blive afholdt 4. marts. 

 
Desværre måtte vi jo have ny konstituering allerede 13. august, da vi mistede vores kasserer 

Leif Eliasen. 
De nye vedtægter betød også at veteranerne havde valgt suppleanter. Begge de valgte 
suppleanter kom til at indgå i bestyrelsens opgaver med det samme.  

Knud F. Andresen tiltrådte som kasserer, og Hanne Eriksen tiltrådte i stedet for Karen som 
har været sygemeldt.  
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Allerførst måtte der tages fat på aflysninger eller udsættelser. Veteranernes jubilæumsfest 
var planlagt, alle aftaler i orden. Men! Nej, udsættelse! Altså måtte aftalerne aflyses. 

 
Medlemmer og kontingentindbetaling  

Som det første skulle foreningen/bestyrelsen ”registreres” hos kommunen, i banken og i 
diverse organisationer, et ret omfattende ”bogholderi,” men gode kræfter klarede det. 
Kontingentindbetaling skulle som vanligt ske i juni. Ud over vores sædvanlige girokort fik 

kassereren indført betaling via bankoverførsel og MobilePay. Det gik rigtig hurtigt, så 
fungerede det. 

Medlemslister er udarbejdet, de følges nøje i bestyrelsen. 
Igen har vi modtaget tilskud til senioridræt fra Århus Kommune. Derudover fik vi del i et 
”coronatilskud” til Lenes gymnastik hver for sig på Facebook. 

Halleje har selvsagt også være præget af situationen, men det lykkedes heldigvis at udvide 
kapaciteten lidt i efteråret, det betyder øgede udgifter til halleje i efteråret. 

Selv om al aktivitet i hallerne har været aflyst, skal hallejen betales.  
Såvel betaling af halleje som kontingent har været fastholdt på trods af aflysninger på grund 
af coronarestriktionerne. Dette har været alment gældende i dansk idræt og behandlet 

generelt i DGI, DIF og DAI m.fl. 
 

Hjemmesiden 
Efterhånden er hjemmesiden næsten blevet en livline mellem medlemmer og 
bestyrelse/foreningen. 

Det er indtrykket at kontakten kan holdes via hjemmesiden, ”alt” om os kan findes der. 
Det er et stort arbejde at holde siden opdateret. Det er vigtigt at I altid er velinformerede. 

Kontakten mellem Lene og Veteranerne fungerer fint på Facebook. 
Desuden har vi nu mail-adresser på mange af os. Begge dele er vigtige for at opretholde 
kommunikationen. 

 
Corona 

Desværre får corona lige lidt ekstra opmærksomhed. 
Der har været ”livlig” aktivitet omhandlende corona – corona-restriktioner. 
Såvel Kulturministeriet som organisationerne (DGI, DIF, DAI og Århus Kommune, samt 

IHÅ) har været omhyggelige med at udsende retningslinjerne til alle. De har været 
omfattende, men betydningsfulde så vi helt nøjagtigt kendte de betingelser vi skulle fungere 

med. Desværre var der visse ting, visse formuleringer, der ikke syntes hverken logiske eller 
rimelige, men vi respekterede selvfølgelig ordlyden. 
 

Tak 
En kæmpestor tak til alle jer medlemmer fordi I  ”er derude”. Vi glæder os helt usigeligt til 

at vi kan mødes igen. 
En varm tak til bestyrelsen, til jer, erfarne og meget flittige bestyrelsesmedlemmer. 
TAK for jeres støtte og opbakning. 

TAK 
 

På bestyrelsens vegne 
Nina N. Møller 
 

 
 


