Årsberetning for Højby S&G 2019

Endnu et år et gået i vores 153 år gamle forening. Selvom vi har mange år på bagen,
er vi stadig i rivende udvikling. 9 selvstændige foreningen udgør et bredt fundament,
således at Højby S&G samlet kan tilbyde et attraktivt fritidstilbud til borgerne i
lokalområdet. Vi er ikke en eliteklub, men skabt til at samle bredden.
Vores halinspektør Pia. H. Petersen valgte ved årets udgang at opsige sin stilling i
Højby Hallerne. Vi er i fællesskab blevet enige om at den 1. august 2019 er det
optimale tidspunkt at skifte på. Vi vil gerne takke Pia for over 10 års godt og frugtbart
samarbejde og vi ønsker hende held og lykke i hendes fremtidige virke. Arbejdet med
at finde en ny halinspektør er allerede godt i gang. Vi mener selv at vores forening og
faciliteter burde kunne tiltrække kvalificerede ansøgere.
Vores sponsorudvalg har igen i år ydet et flot stykke arbejde. Der videreudvikles på
eksisterende ideer og der afprøves hele tiden nye koncepter for at skaffe midler til
foreningen. Jeg vil gerne opfordre de foreninger, der ikke er med i sponsorudvalget,
til at overveje de mange fordele et medlemskab giver. Der skal naturligvis siges
mange tak til vores gode sponsorer som år efter år bidrager.
Vores fritidsudvalg og samarbejde med Højby Skole og Odense Kommune er fortsat
rigtigt godt. Selvom der i dagligdagen sommetider kan være lidt modstridende
interesser, kan vi i fællesskab sagtens løse opgaverne, forbi vi har et fælles mål om at
ville alle det bedste.
Vores seniorteam bidrager også til fællesskabet. Deres resultater er måske ikke så
synlige i dagligdagen, men vi ikke havde dem, ville mange ting blive dyrere eller slet
ikke blive løst. Der er mange andre foreningen som er misundelige på Højby S&G,
bl.a. vores seniorteam
E-sport er stadig en ny og ung aktivitet i vores forening. Håbet er at den vil udvikle sig
og blive en lige så stort og vigtigt tilbud til beboerne i lokalområdet som vores øvrige
muligheder.

Multibanen blev i 2018 indviet. Det var en rigtig god ide at skabe to små
fodboldbaner med kunststof, bander og lys. De bliver brugt utroligt flittigt, både i
skoletiden, fritiden samt til træning i fodboldforeningen. Det er ideer som denne, der
virkelig bidrager til en fortsat konstruktiv vækst i Højby.
Vi har også i år søgt Bydelspuljen i Odense Kommune om tilskud til et nyt musikanlæg
i alle hallerne samt en ny skaterbane. Vi ved ikke endnu om vi for midlerne tildelt.
Skaterbanen skal, hvis pengene kommer, etableres mellem multibanen og
parkeringspladsen. Vores grund ide er at skabe et ungemiljø i det hjørne at
idrætsanlægget til den ikke etablerede idræt. Vi er så heldige i vores forening, at vi
også kan afsætte resurser til at skabe plads til områdets ungdom og dermed gøre
Højby til et attraktivt område for alle. Det etableres også 3 trampoliner for at
fuldende mangfoldigheden.
Højby Bestemmer tildeles hver år midler som borgene kan bestemme bruges af. Der
følges ikke midler med til drift og vedligehold. Derfor kikkes der ofte på Højby S&G,
som områdets største og stærkeste forening, når der skal findes midler til driften. Vi
er naturligvis meget interesseret i at være med til at præge lokalsamfundet, men vi
kommer til at bruge sponsormidler og kontingentkroner på at løse opgaver som ikke
nødvendigvis er vores hovedformål.
Højby Billard Forening har henvendt sig til Højby S&G og forespurgt om muligheden
for at blive det 10. medlem af Højby S&G. Det skal naturligvis besluttes på en
generalforsamling. De står selv har skaffet lokaler og midler til deres aktiviteter, men
det er utroligt positivt at flere ønsker at deltage i vores forening
En rigtig stort tak til alle som bidrager til fællesskabet i Højby S&G. Der trænes mange
børn, der vaskes meget tøj og der holdes mange møder i løbet af at år. Alt dette og
meget mere foregår hovedsageligt ulønnet. Det giver kun mening, fordi man føler, at
kunne gøre en forskel for andre og videreformidle den foreningskultur, som vi har her
i Danmark
Dette bliver min sidste beretning som formand. Jeg har valgt at stoppe efter 8 gode
år. Det har været en stor glæde og fornøjelse at arbejde sammen med så mange
inspirerende mennesker, som hver især har bidraget til fællesskabet. En særlig tak
skal lyde til hovedbestyrelsen og i særdeleshed til forretningsudvalget. Vi har haft et
godt og frugtbart samarbejde som jeg fortsat håber at være en del af.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen
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