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Beretning ved generalforsamlingen d. 23 marts 2017
Indledning
Foreningens medlemstal er nu på 542. Det er en lille stigning, siden sidste år. Det er dejligt at
der er så stor interesse for vores forening. Vi forsøger at være så alsidige som muligt, og ha’
arrangementer for en hver smag.

Gymnastik
Gymnastikken har haft 10 hold, og der har været fyldt godt op på de fleste af holdene.
Det ene yoga hold og Zumba holdet fik nye instruktører fra sæson start. Efter jul, har to
andre hold også skiftet instruktører. Ida, som havde yoga om tirsdagen, fik arbejde i
København. Stine, som havde ”kom i form” om torsdagen er i lykkelige omstændigheder og
måtte derfor stoppe.
Begge to havde heldigvis selv sørget for afløsere, så holdene kunne fortsætte.
Den 6. november havde vi Gymnastik Event. Det gik ud på at gymnasterne fra de forskellige
hold, kunne prøve andre hold, end dem de selv gik på. Der var ca. 45 med, og der var kun ros
til arrangementet. Flere af deltagerne vil gerne ha’ at vi gentager det.

Løbeafdelingen
Løbeafdelingen har som sædvanlig trænet mandag og onsdag fra Marienlystcenteret.
Det årlige Skibhusløb, som vi arrangerer, havde godt 100 deltagere. Der er så mange
motionsløb om sommeren, så det er svært at få flere med til vores løb. Dem der deltager, synes
at Skibhusløbet er et hyggeligt løb.
Vi er er også med til at arrangerer terrænløb hen over vinteren. Der er 10 løb rundt om på
Fyn, som forskellige klubber arrangerer. Vores løb foregik i området omkring
Marienlystcentret og kolonihaverne.
Til det årlige Eventyrløb, Kristi himmelfarts dag, var der 40 løbere med fra Sct. Hans’erne.
Efter løbet havde Jens Arne sørget for at grillen var tændt, og pølserne var varme.
Vi havde også 3 hold med til DHL staffen, som foregår sidst i august, i området omkring
Skovsøen i Dalum.
I forbindelse med ”Fjordens Dag”, den 11. september, blev vi kontaktet af arrangørerne.
De spurgte om ville lave et terrænløb, sammen med DGI, på Stige Ø. Vi lavede en rute derude
og DGI stod for selve løbet.

Cykelafdelingen
Cykelafdelingen har ca. 40 deltagere. I sommerhalvåret mødes de to gange om ugen. De
mødes her ved skolen. Om vinteren kører de om søndage, når vejret er til det, de har være
meget stabile til at møde op. Det skal være meget dårligt vejr, før de aflyser.
Bent Aagaard Andreassen og Tommy Hansen er kontaktpersoner til de to cykelhold.
To lørdage her i marts står nogle fra cykelholdene, flere steder ved deres sponsorere, og deler
reklamer ud, for at gøre reklame for cykelafdelingen.
I går onsdag, blev der holdt opstartsmøde for cykel interesserede.
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Gåture
Tina Jacobsen står i spidsen for ”gå holdet”. De mødes hver onsdag ved, Fredens Kirke, kl.
17, hvor de går ture på ca. 1 times varighed.
Den 30. maj var der ”Lady Walk” fra Dyreskuepladsen. Der var 84 deltagere med fra Sct.
Hans’erne.

Skarntyde- koret
Skarntyde koret der øver på Marienlund Hovedgård, har haft to forskellige korledere.
Efter at Mie Lund Hansen stoppede, i slutningen 2015, overtog Neel Buhr holdet indtil
sommerferien. Efter ferien er det Henrik Møller Jensen som leder koret, og i aften skal vi
høre, hvad de har øvet på.

Malerholdet
I foråret 2016, var det Helle Hede der stod for malerholdet. Efter sommerferien overtog Ellen
Meyer Nielsen holdet, og de udstiller nogle af deres værker her i aften.

Weekend syning
Weekend syning bliver ledet af Marie Louise Clausen. Der er to hold.

Mad/ Gourmet
Vi har fået en madklub mere, så der nu er fire. Efter Skibhusrevyen besluttede nogle af
deltagerne, at de ville lave en madklub. Den ene madklub er kun for mænd, som mødes hver
mandag. De tre andre mødes henholdsvis den første, den anden og den tredje fredag i hver
måned.

Skibhusrevyen
Skibhusrevyen 2016, havde premiere den 7. april og der var tre forestillinger. Forberedelsen
til revyen, startede allerede i efteråret 2015.
At lave en revy, er et stort stykke arbejde, der involvere en masse mennesker. Det er lige fra
dem der står på scenen, til alle dem, der hjælper til med alt det praktiske omkring revyen.
Det vil være for omfattende at nævne alle de funktioner der er, men det er dejligt, at der er så
mange medlemmer der har lyst til at hjælpe, når der er brug for det.
Til alle tre forestillinger var der udsolgt, så det var hele besværet værd.

30 års festen
Den 4. juni, sidste år fejrede vi foreningens 30 års fødselsdag. Festen blev holdt på Skibhus
17:48. Vi var 110 til festen, og bandet ”Malou” spillede op til dans. Som overraskelsen havde
vi arrangeret ”Elvis” i skikkelse af Henrik Busborg til at komme og underholde.

Teater og natmad
Efter at Bodil sidste år trådte ud af bestyrelsen, er det nu Anette og Mette der står for at
arrangere ”teater og natmad”. Den 9. november, havde de bestilt billetter på Sukkerkogeriet,
til forestillingen ”Welkome to Denmark”.
Den 3. februar blev der købt billetter til forestillingen ”Helligtrekongersaften” af
Shakespeares. Efter forestillingen, var der tapasanretning på Gastroteket i Momentums Café.
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Skibhusklubben
Den sidste lørdag i august måned, var vi som sædvanlig med til at arrangerer
”Skibhusfestival”. Det er et arrangement, hvor forskellige foreninger i kvarteret bidrager
med forskellige aktiviteter, for elever og forældre på Sct. Hans Skole. Vores bidrag bestod i at
sælge øl/ sodavand og pandekager. Arrangementet afholdes ved Skibhusklubben på
Victoriagade.

Andre arrangementer
Nordfyns bank, på Skibhusvej, havde 10 års jubilæum sidste år. I den forbindelse havde de
nomineret 5 foreninger, til at modtage en pris på 20. 000 kr. Sct. Hans’erne var en af de
nominerede foreninger.
Ved Open bye night, den 2. september, blev det afgjort ved afstemning, hvor folk kunne
stemme på den forening, de synes skulle ha’ pengene. Det blev foreningen ”Team Giv Håb”,
der fik pengene.
Selv om vi ikke vandt, så fik vi vist foreningen frem. Vi havde en stand nede ved banken, hvor
vi fik fortalt om foreningen, og der var pandekager til alle der kom forbi.
Den 11. november, havde vi romsmagning.
Gennem årene har vi haft øl smagning, vinsmagning og kryddersnapse smagning, så vi synes
at det skulle være romsmagning denne gang. Der var 27 med til arrangementet.
Den 1. december havde vi julehygge, her på skolen. Vi serverede som sædvanlig gløgg og
æbleskiver. Skarntyde koret sang nogle af de sange de havde øvet.
For at hjælpe til med serveringen, havde vi arrangeret nogle ”tjenere” fra Müllers catering,
som satte kulør på aftenen med deres skøre indslag.

Kommende arrangementer
Den 31. marts er der ”Bob Dylan aften i Victoriaklubbens lokaler, hvor der for længst er
udsolgt.
Sommergymnastikken starter den 1. maj. Der bliver 3 hold: ”YOGA” om mandagen.
”ZUMBA” om tirsdagen og ”STRAM OP” om torsdagen.
Den 25. maj er der Eventyrløb. Det er Eventyrløb nr. 40, så i den anledning, kommer ”TV 2”
og spiller efter løbet. Vi stiller som sædvanlig et telt op, og sørger for at der er grill pølser til
løberne.
Den 29. maj er der Ladywalk fra Dyreskuepladsen
Den 18. juni er det vores eget Skibhusløb
Den 13. August er vi ved at planlægge en tur til Æbel Ø

Klubbladet
Sidste år fortalte jeg, at vi nu får trykt vores klubblad ude i byen. Det sparer os for en masse
arbejde, når vi ikke skal lave det selv.
Som I måske har lagt mærke til, så har vi også fået farver på forsiden og på bagsiden af
bladet.
Det er stadig Jens Arne som er redaktør. Han modtager gerne indlæg til bladet.
Vi bestræber os på at få alle arrangementerne med i bladet, ellers sender vi dem ud pr mail.
Vores aktiviteter kan også ses på hjemmesiden www.scthanserne.dk
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Klubtrøjer
Vi har fået nye klubtrøjer med vores logo på. Det er flere år siden, vi sidst fik T-shirts, og der
var flere medlemmer, som efterlyste nye. Vi valgte at det skulle være samme farve til alle, i
modsætning til sidst, hvor man selv kunne vælge forskellige farver.
Vi fik et tilbud ude ved ”Sport og Profil”, og foreløbig er der 104 der har bestilt en T-shirt.
Vi kan altid bestille nogle flere, hvis der er interesse for det.

Afslutning
Her til slut vil jeg nævne at foreningen, stadig er en del af Skibhusforum, som Lars
Kjærgaard er formand for.
Der er en mange af jer medlemmer, som er med i de arbejdsgrupper, der arbejder på
forskellige projekter, for at gøre Skibhuskvarteret til et endnu dejligere sted at bo i.
Jeg vil også sige tak til bestyrelsen, for samarbejdet i året der er gået, og så vil jeg også gerne
takke jer medlemmer, der giver en hånd med, når der er brug for det.
PBV
Bent Nielsen
Formand

