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Beretning ved generalforsamlingen d. 21. marts 2019
Indledning
Sct. Hans’ernes medlemstal er 557. Det er stort set det samme som året før. Der er altid nogen,
der melder sig ud, men der er lige så mange som melder sig ind i foreningen. Jeg synes godt vi
kan være stolte over alt det vi arrangerer. Vi forsøger at være så alsidige som muligt.

Gymnastik
Gymnastikken har haft 10 hold i vintersæsonen. Der har været god tilslutning til alle holdene. På
flere af holdene har der været venteliste, som så efterhånden er kommet ind på det hold de
ønsker.
Yoga holdet startede med Janni som instruktør. Hun måtte stoppe til jul fordi hun fik arbejde og
ikke kunne have holdet mere. Heldigvis fik Aase kontakt til Pia Maria Nielsen, som har overtaget
holdet.
Ved sæson start manglede vi en instruktør til et hold, men var så heldige at få fat i Jan
Martinussen, som underviser i ”Qigong”.
Den 13. januar havde vi Gymnastik Event. Eventen er lavet for at gymnasterne kan komme og
prøve andre hold end dem de går på. Nye gymnaster kunne også komme for at se hvad vi
tilbyder. Der var ca. 50 deltagere med til eventen.

Løbeafdelingen
Løbeafdelingen har som sædvanlig trænet mandag og onsdag fra Marienlystcentret.
Det årlige Skibhusløb, som vi arrangerer, har start og mål ved Marienlystcentret.
Deltagerantallet var ca. 125, det sammen som året før.
Der er rigtig mange motionsløb rundt omkring, så konkurrencen er stor, så fint at vi holder det
samme deltager antal.
Vi har også været med til at arrangere DGI’s terrænløb hen over vinteren. Der er 10 løb rundt
om på Fyn, som forskellige klubber står for. Vores løb foregik for anden gang, på Stige Ø. Vi
flyttede løbet fra området omkring Marienlystcentret til Stige Ø, sidste år, hvor der er flere
udfordringer, med nogle gode bakker.
Ved det årlige Eventyrløb, var der 43 deltagere fra foreningen. Efter løbet var der som sædvanlig
hygge med grill pølser og efterfølgende koncert.
Til DHL stafetten sidst i august, havde vi fire hold med. Løbet foregår I Fruens Bøge omkring
Skovsøen. For første gang havde vi et gå hold med.

Cykelafdelingen
Cykelafdelingen har lige nu mellem 30 og 35 aktive. I sommerhalvåret mødes de søndag og
onsdag ved Sct. Hans skole og kører ture derfra. Om vinteren mødes de kun om søndagen.
Bent Aagaard Andreassen og Jimmy Rasmussen er kontaktpersoner til de to cykelhold.
Nogle af dem har deltaget i forskellige cykelmotionsløb her på Fyn. Blandt andet Stjernetramp,
Fyn Rundt og Tour de Kerteminde. Sidstnævnte løb giver foreningen tilskud til, i lighed med det
vi giver til dem der deltager i Eventyrløbet.
Den 27. marts er opstartsmøde for alle der har interesse for at være med på cykelholdet.
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Et par gange her i marts måned, kører de rundt til de sponsorere der har givet tilskud til deres
cykeltøj, for at vise tøjet frem og gøre reklame for cykelafdelingen og for Sct. Hans’erne.

Gåture
Vores Gå Hold, som Tina Jacobsen, står i spidsen for, mødes hver onsdag kl. 17, ved Fredens
Kirke, hvor de går ture på ca. 1 times varighed.
Den 28 maj var der ”Ladywalk” fra Dyreskuepladsen. Der var 75 deltagere med fra foreningen.
Den 5. december var der 7 fra Gå Holdet, som deltog i ”Lysløbet”. Løbet foregik i det indre
Odense.

Skarntyde- koret
Skarntydekoret, ledes af Henrik Jensen. Koret består af ca. 20 damer. De øver hver torsdag på
Marienlund Hovedgård. Det er Bodil Pedersen man skal henvende sig til, hvis man er
interesseret i at være med til at synge.
Koret har lovet at synge for os efter generalforsamlingen.

Malerholdet
Malerholdet har to undervisere. Ellen Meyer Nielsen underviser om foråret og Charlotte
Hammershøj underviser om efteråret. De mødes 8 gange forår og 8 gange om efteråret.

Weekend syning
Weekend syning bliver ledet af Marie Louise Clausen. Hun har to hold, som mødes 3 gange om
foråret og 3 gange om efteråret.

Mad/ Gourmet
Der er fire madklubber i foreningen. Den ene madklub er kun for mænd, som mødes hver
mandag. De andre tre mødes henholdsvis den første, anden og den tredje fredag i hver måned.
I vinter fik vi en mail fra kommunen, hvor de skrev at skolekøkkenet skal renoveres, og at vi
derfor ikke kan benytte køkkenet resten af foråret. I første omgang lovede de det færdigt til
først i april, men senere skrev de at de ikke blev færdig til tiden. Det indebærer at vores
madklubber har måtte finde alternative muligheder for at mødes. Jeg håber skolekøkkenet er
færdig til efter sommerferien.

Teater og natmad
Anette og Mette er arrangør af teaterturene.
Den 7. november havde de bestilt billetter til forestillingen ”Direktøren for det hele”.
Forestillingen blev vist i Teatersalen i Odeon. Efter forestillingen var der spisning i ”Odeon
Social”.

Skibhusfestival
Den sidste lørdag i august måned var vi igen 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 ikke mindst de populære pandekager.
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Andre arrangementer
Den 15. september havde vi fået Jesper Pedersen, fra løbegruppen, til at arrangerer en
vandretur, på Øhavs stien i det Sydfynske landskab. Turen var på ca. 28 km. med start fra Falsled
og mål i Fåborg, hvor der var overnatning på vandrehjemmet. Der var 21 deltagere med.
Vi har planer om at lave en lignende tur igen i år. Det bliver nok i september måned igen.
Den 11. oktober havde vi inviteret sognepræst Christian Raun Larsen og pianisten Michael
Salling til at komme og vælge sange fra højskolesangbogen. Christian havde valgt sangene, og
fortalte en lille historie om hver af sangene.
I pausen havde vi sørget for at der var kaffe og kage til de fremmødte. Der var 45 med til
arrangementet.
Den 29. november havde vi julehygge her på skolen. Vi serverede som sædvanlig gløgg og
æbleskiver. Sangkorets leder Henrik sørgede for at vi fik varmet vores stemmer op, så vi kunne
synge flerstemmigt. Bagefter sang koret nogle af de sange de havde øvet på.
Som underholdning havde vi arrangeret tryllekunstneren, Henrik Christensen, som var pianist
ved Skibhusrevyen sidste år. Henrik underholdt os med sit trylleri og brugte publikum til nogle af
sine numre.

Kommende arrangementer
I maj og juni måned bliver der sommergymnastik. Der bliver YOGA om mandagen, Zumba om
tirsdagen, og Stram op om torsdagen.
Den 12. april er der bestilt 25 billetter til teaterstykket ”Diktatoren” på Odense teater
Søndag den 26. maj har vi arrangeret en tur til Romsø, hvor vi skal sejle fra Kerteminde. Der kan
være 17 personer på båden, og først havde vi regnet med er der kun var behov for to sejlture,
men der kom så mange tilmeldinger, så vi har fået ham til sejle fire gange.
Den 27. maj er der Ladywalk fra dyreskuepladsen
Den 30. maj er der Eventyrløb, hvor vi som sædvanlig stiller vores telt op, og tænder op i grillen
efter løbet.
Vores eget Skibhusløb er den 16. juni
Fredag den 25. oktober har vi arrangeret en ”Bruce Springsteen” aften, hvor Michael
Christensen kommer og fortæller om ”The Boss” og synger nogle af hans sange. Der kommer
mere om arrangementet i klubbladet senere.
Næste år i marts måned, har vores revyhold planer om at lave en ny Skibhusrevy i lighed med
den vi havde sidste år.
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Skibhusforum
Jeg vil lige nævne at Sct. Hans’erne er en del af Skibhusforum. Skibhusforum har til formål at
fungere som fællesforum for borgere, foreninger, institutioner og forretninger i
Skibhuskvarteret. Vi har være med lige starten, og et par stykker er med i bestyrelsen. På
generalforsamlingen den 4. marts, blev den nye hjemmeside præsenteret, og på den kommer
der henvisninger til foreningernes hjemmesider. Det gør at man kan følge med i hvad der
foregår i kvarteret.

Klubbladet
Klubbladet udkommer 4 gange om året. De sidste par år har vi fået bladet trygt ude i byen.
Tidligere stod vi selv og klipsede bladene sammen. Det var et stort arbejde, som vi nu er fri for.
Bladet har også fået farve på forside og bagside.
Jens Arne er redaktør, og han modtager gerne indlæg til bladet.
Vi forsøger at få alle arrangementer med i klubbladet, ellers sender vi det ud på mail.
Vores blad kan også ses på hjemmesiden www.scthanserne.dk
Udover hjemmesiden bliver foreningens facebook side også flittigt brugt af medlemmerne.

Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelse og suppleanter, for et godt samarbejde i året der er
gået, og jeg vil også gerne sige tak til alle jer der hjælper til, når der er brug for det. Uden den
hjælp I medlemmer yder, er det ikke muligt at arrangerer alt det vi gør.
Jeg vil også gerne takke for den opbakning der er til vores arrangementer.

PBV.
Bent Nielsen
Formand

