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Veteran - Idræt Skovbakken

Årsberetning 2021
Generalforsamling 8. marts 2022

Det er ikke så længe siden vi sidst havde generalforsamling!
Veteranerne havde oprindelig indkaldt til generalforsamlingen 23. marts 2021
Det var bare ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen, den blev derfor udsat til
28. september 2021.
Nu fører vi tidspunktet for generalforsamlingen tilbage til marts, så det er i overensstemmelse med
vores vedtægter.
Det vi kan…
Det vi gerne vil…
Det der er muligt….
Det blev grundlaget for vores aktiviteter fra marts 2021 til marts 2022.

Året for Veteranerne
I marts 2021 var der stadig en uønsket faktor der havde stærk indflydelse på veteranernes
aktiviteter.
Efter hjemmegymnastik og gymnastik i det fri måtte vi igen – fra 6. maj - komme i hallerne og vi
kunne genoptage vores aktiviteter som vi gerne ville.
En forsigtig åbning, men så skønt at det var muligt. Dog måtte vi stadig leve med visse
begrænsninger i forhold til antal, men det gik fint.
Vi forlængede forårssæsonen lidt, og føjede også lidt ekstra gange til i august, som kompensation
for alle de aflyste dage i hallerne.
3. juni
Dagen begyndte på helt sædvanlig vis! Dejlig gymnastik – og vi var jo atter samlet i hallen.
Men! Der var en helt særlig plan!
Vi var tilbage, og vi havde haft mulighed for at gøre gymnastik og deltage i alle vores aktiviteter
igen, og vi skulle afslutte forårssæsonen.
Gymnastikken blev afsluttet med en lille leg! Nogle så ret forvirre t ud! Legen trak alle i en lang
kæde op ovenpå til hovedindgangen.
Her var der et flot bord med ”boblevand” og snacks – lige parat til at ønske hinanden god sommer
og TAK for udholdenhed.
God stemning og glade smil og tak for godt samvær.
Tak til Lene, som var en af initiativtagerne til boblevand mm.

Side 1

VETERANIDRÆT
SKOVBAKKEN

www.veteranidræt.dk
skovbakken@veteranidræt.dk
CVR: 35353437

Ny sæson
2. september 2021 blev en dejlig dag. Vi kunne genoptage vores aktiviteter som vi gene ville helt
som før nedlukning og restriktioner.
Det var bare spændende at se hvordan fremmødet ville blive.
Nye ansigter? Gensyn med alle de kendte ansigter?
Der var et hjerteligt velkommen til alle.
Nye medlemmer blev inviteret til lidt speciel information med bestyrelsesmedlemmer, og de fik
samtidig lidt nedskrevet information om dagligdagen hos Skovbakken Veteraner.
Vi var i gang.
Fremmødet var flot, men ikke helt så stort som før Corona. Vi kunne tælle ca. 170 på gulvet,
hvilket er fint, idet nogle veteraner endnu ikke ønskede at være til stede i helt store forsamlinger.
Henimod vinter og især i januar steg smittetallene voldsomt. Der kom ikke nye restriktioner for
idrætsaktiviteter. Restriktionerne på dette tidspunkt var rettet imod tilskuere.
Tværtimod opfordrede de store idrætsorganisationer DIF, DGI og DAI (i overensstemmelse med
kulturministeriet) til at opretholde idrætsaktiviteterne i alle foreninger.
Fremmødet er stadig ikke helt på højde med tidligere tider, men det kommer forhåbentligt når
situationen bedres.
Da smittetallet steg voldsomt indførte vi at tjekke Corona pas ved indgangen. Alle var meget
villige til at få det til at fungere så smertefrit som muligt. Og vi har hele tiden haft sprit parat i
hallen.
Aktiviteter
Badminton. Yoga/elitehold. Curling. Petanque. Svømning. Volleyball.
Det er de gode muligheder vi har.
Desværre har ikke alle mulighederne været i gang helt som de plejede før Corona.
Det er især kurling og petanque som ikke har haft det sædvanlige deltagerantal.
Øvrige aktiviteter har været gennemført, næsten som før.
Svømning er jo afhængig af tilstedeværelse af en livredder.
IHÅ har stillet livredder til rådighed, men når der er lukket ned på IHÅ giver det selvsagt
problemer.
Veteranerne har selv været i stand til at hjælpe, men heldigvis har vi igen en aftale med elever fra
IHÅ.
Eliteholdet/yoga må desværre gå i Spring Centret efter gymnastik for at få egnede lokaler, men det
klarer alle så fint.
Både badminton og volleyball har forlænget sæsonen lidt, flot.
Kurlingstævne
I samarbejde med DAI arrangerede Skovbakken 1. november en dag med New Age Kurling.
Det var dels en introduktion og et kursus og dels et stævne.
Bagefter var der fælles kaffe og præmieoverrækkelse.
Et godt initiativ, og en sjov dag.
Volleyball
Volleyball nyder også godt af ”ekstra” tiltag.
Karsten har som sædvanlig været organisator af stævner i volleyball.
Vi har været på besøg hos VIK og der var stævne hos os 14. december med ganske mange
deltagende hold fra flere foreninger end vi har set tidligere.
Det er rigtig sjovt at møde andre foreninger til diverse stævner.
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I forbindelse med afholdelse af pokalstævne i volleyball 5. februar havde Dansk Volleyball
Forbund arrangeret stævne i ”bedstevolley” (lidt tillempede regler).
Veteranerne deltog med 3 hold.
Skovbakken Veteraner vandt mesterskabet! Tillykke, og vi fik en flot pokal!
Godt klaret.
Festugegymnastik
Festugen inviterede til aktiviteter på havnefronten.
Det mente Lene vi kunne bidrage til.
En skøn sommerformiddag mødtes omkring 30 veteraner klar til gymnastik.
Der var en hel del mennesker og forskellige aktiviteter på havnefronten. Vores herlige musik og
glade gymnastik tiltrak opmærksomhed. Mange tilskuere kiggede på, og nogle unge mennesker
spurgte om de måtte prøve, så de hoppede med.
Efter vores ”opvisning” var der ”boblevand” med lidt dertil serveret af Lene – og vi nød solen og
snakken.
Vandreture
Forårets vandretur
18. maj gik endnu en gang til Dollerup Bakker og de skønne omgivelser.
Betagende smukt. En veltilrettelagt tur, frokost ved naturcentret, lidt regn, men vi kunne finde
husly.
Tak til holdet bag, Steen, Hanne, Hans og Birgit
Efterårets vandretur
er jo også en tradition. Men der skulle findes nye ansvarlige for den tur.
Det lykkedes. Odd og Signe klarede den korte tur og Tove og Anne-Margrethe tog den lange tur.
Tak for at I påtog jer den opgave.
De fire havde lavet et stort forarbejde og en vidunderlig tur til Mossø. Vejret viste sig fra sin
allerbedste side. Også på denne vandretur var der såvel noget for benene som for øjnene. En smuk
tur, i vidunderlig natur.
Traditionen med en kort og en længere rute fungerer så fint.
Veras Veteran Vandreture er et fint tilbud i sommerperioden. Turene i Risskov er så velkomne.
Tak til Vera.
Sociale aktiviteter
Igen har Corona bestemt niveauet for de sociale aktiviteter.
Efterårets sang- og foredragseftermiddag kunne ikke afvikles.
Men. I februar skal forsøget gøres. Der er aftaler om foredrag hvor folk fra AffaldVarme vil
fortælle os om håndtering af vores affald.
Vi skal også synge sammen.
Vores jubilæumsfest måtte endnu engang udskydes. Men den kommer!
Julefrokost
Det lykkedes! Det var muligt.
Vi kunne holde vores dejlige julefrokost – næsten som vi plejer. Dog savnedes både sang og dans.
Lotteriet blev gennemført, men på en ny måde.
Stemningen var god, det var så fint at mødes til den traditionelle julefrokost.
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Upstairs
I efteråret kunne vi igen forsvare at spise frokost om tirsdagen og ses til kaffe om torsdagen.
Ikke helt det fremmøde som vi tidligere har set, men vi var der! I januar måtte vi aflyse frokost,
ingen madhold eller kaffehold, og ingen veteraner i Upstairs.
Det er et stort håb at vi snart kan genoptage den dejlige vane som tirsdagsmadder sammen er.
Torsdagskaffen kommer forhåbentligt også igen.
De sociale aktiviteter er en særdeles vigtig del af Veteranernes måde at være forening på.
Målet
Bladet er udkommet helt efter planen, men i sagens natur kan det jo kun uddeles når vi ses i
hallen. Men nye muligheder betyder at Målet også kan læses på vores hjemmeside. Vi har derfor
nu såvel Målet på hjemmesiden samt Målet i sin traditionelle papirform med Tonny Johansen som
den der sørger for at redigere og få bladet trykt. Tak for det.
Hjemmesiden
Megen kommunikation har været henvist til hjemmesiden. Den er et muligt bindeled for
kommunikation i og om hverdagen, men også vigtig information om Skovbakken Veteranerne.
Nye tider er kommet til idet medlemsregistrering og kontingentindbetaling er ”ramt” af nutidens
teknologi. Det fungerer.
Medlemmerne.
En forening er dens medlemmer!
Fremmødet igennem hele sæsonen har betydet at det har været muligt i højere eller mindre grad at
ophæve ”torsdags- og ventelisterne”
I hvert fald indtil nu!
Der er 301 medlemmer og 22 hvilende medlemmer.
Instruktør
Ved generalforsamlingen i september fik vi mulighed for at sige TAK til Gunnar for de mange,
mange års virke hos Veteranerne.
Han er savnet, han har været hos Veteranerne så længe.
Vi har Lene.
Vi har en særdeles seriøs og velforberedt træner, der med energi og humør ”rører og bevæger” os.
En hjertelig tak for det. Tak for den gymnastiske kunnen og indsigt du stiller til rådighed for os.
Samarbejde
Vi har god kontakt til DGI og DAI, men har også mulighed for at blive hørt andre steder så som
Sport og Fritid og Idrætssamvirket.
Sport og Fritid har afholdt kursus for foreninger om en forenings forpligtelser i forhold til
myndigheder og medlemmer.
I F Skovbakken
Selvsagt er det vores hovedforening IF Skovbakken der er vores vigtigste kontakt i foreningsregi.
Vi har deltaget i hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødet samt endnu et par møder om
den situation Skovbakken står i og de mulige forandringer der kan ske i Vejlby-Risskov Centret.
Skovbakken skal have ny formand. Det valg kommer på repræsentantskabsmødet i maj.

Side 4

VETERANIDRÆT
SKOVBAKKEN

www.veteranidræt.dk
skovbakken@veteranidræt.dk
CVR: 35353437

Bestyrelsens opgaver
Konstituering. Efter en generalforsamling er den første opgave konstitueringen, dernæst kan der
tages fat på opgaverne.
Bestyrelsesmøder i 2021 har været afholdt: 4. marts 2021 virtuelt, 15. april, 5. august, 21.
september, 28. oktober, 2. december og 10. februar
En af opgaverne er registrering af foreningen hos Sport og Fritid, det danner grundlag for at
ansøge om tilskud til senioridræt. Derudover er vi også ”på listen” hos idrætsorganisationerne.
Det fungerer fint.
Møder med ”andre” så som hovedforeningen klares også.
Kerneopgaverne er at få Veteranernes dagligdag til at fungere. De bedste vilkår for det er god
kontakt til især vores medlemmer, men også til haller og ikke mindst vores instruktør.
Tak
Tak især til alle jer medlemmer. Sammen danner vi grundlaget for en god forening.
En forening er ikke bare et aktivitetssted, foreningen er grundlaget for det fællesskab og samvær
som gavner os alle.
Tak fordi I er der.
Tak til alle samarbejdspartnere.
Og TAK, min tak ikke mindst til jer i bestyrelsen.
I er så flittige, tingene bliver gjort, det fungerer, TAK for det.
På bestyrelsens vegne
Nina N. Møller
(formand)
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