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Beretning ved generalforsamlingen den 26. august 2021 
 

Indledning 
Det år der er gået har været præget af Corona nedlukning. Der er mange ting vi ikke har kunnet 
arrangerer. Heldigvis har vi ikke mistet medlemmer under nedlukningen. Vi er stadigvæk over 
500 medlemmer i foreningen. 
Lad os håbe at vi fremover kan få mere normale tilstande igen. Nu er det andet år i træk at vi 
holder generalforsamling i august måned. Det skulle meget gerne blive i marts måned igen som 
vi plejer. 

 
Gymnastik 

Gymnastikken sidste år startede med at vi var nødt til at begrænse antallet af personer i 
gymnastiksalen. Vi havde målt op så der kun kunne være 26 personer i salen. Gymnasterne 
skulle også selv ha deres liggeunderlag med, og så undlod vi at bruge de redskaber, som vi plejer 
at bruge. Der blev sprittet af både når vi gik ind i salen og når vi gik ud igen af bagvejen, så vi på 
den måde udgik at mødes når det ene hold afløste det andet. 
Desværre kom der flere restriktioner senere på sæsonen. Det medførte at der kun måtte være 
10 personer i salen ad gangen. Dem der var interesseret meldte sig og blev delt i hold og mødte 
på skift til gymnastikken. 
Lige før jul blev det hele lukket ned, som kom til at holde resten af sæsonen. 
Alle der var tilmeldt fik tilbud om online undervisning, af de instruktører der havde mulig for at 
undervise på den måde.  
Der var sommergymnastik i maj og juni måned. Det ene hold var online undervisning, mens 
zumba foregik i salen mod forevisning af Corona pas. 
Den nye sæson starter mandag den 30. august, så håber jeg at det bliver normale forhold igen.  
Da man kunne tilmelde sig gymnastikken den 1. august gik det meget stærkt med tilmeldingen. 
Det varede ikke mange dage før de fleste hold var fyldt helt op. Folk ved godt at man skal være 
hurtige ude for at komme på det hold man ønsker. 
En af vores yoga instruktører Iben havde meddelt at hun ikke kunne fortsætte med holdet i den 
kommende sæson. Aase havde fået fat i en afløser, og vi havde snakket med hende og hendes 
program var kommet med i gymnastikbladet. Da tilmeldingen var godt i gang meddelte hun at 
hun af personlige årsager desværre alligevel ikke kunne tage holdet. Iben har så heldigvis sagt ja 
til at tage en sæson mere.   
  

Løbeafdelingen 
Løbeafdelingen blev også ramt af Covid 19. Vi plejer at mødes på Marienlystcentret hver 
mandag og onsdag. Før jul da det hele lukkede ned og man kun måtte være 5 personer samlet, 
stoppede vi med at løbe sammen. Vi startede igen omkring marts måned da der blev åbnet 
mere op. 
Normalt er vi med til at arrangerer cross løb. Det består af 10 løb rundt om på Fyn.  
Vores løb foregår på Stige Ø, men som så meget andet blev det også aflyst. 
Eventyrløbet, som vi plejer at være mange der deltagere i, blev også aflyst. 
Vi aflyste også vores eget Skibhusløb.  
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I år prøvede vi at arrangere løbet igen. Løbet foregik den 20. juni, og for at være sikker på at der 
ikke kom for mange, satte vi en begrænsning på 200 deltagere. Der var ca. 130 tilmeldte, men på 
grund af den kraftige regn, vi fik lige før starttidspunktet, var der mange der blev væk. 

 
Hen over vinteren genoptager vi cross løbene på Fyn og håber ikke at der bliver lukket ned igen. 
Vores afvikling af løbet er den 7. november på Stige Ø. 

 
 

Cykelafdelingen 
Cykelafdelingen, som Bent Aagaard Andreassen og Jimmy Rasmussen, står i spidsen for, har i 
lighed med de andre aktiviteter, også været præget af Covid 19, og er først kommet i gang med 
at cykle igen omkring marts måned.  
En gang om året kører cykelholdet rundt til de forskellige sponsorer der har givet penge til deres 
nye cykeltøj, men det har de heller ikke kunnet. 
Lige nu mødes de søndag og onsdag, her på skolen. 
 
Vi har også et cykelhold som Margareta Norrgård står i spidsen for. Det er forbeholdt folk som 
kører på almindelige cykler, og som ikke vil kører stærkt. De mødes hver mandag kl. 10. ved 
Fredens kirke og kører ture på en times tid. 
Næste gang de mødes er den 6. september. 

  
 

Gåture 
Vores ”gå hold”, som Tina Jacobsen står i spidsen for, mødes hver onsdag kl. 17. ved Fredens 
kirke og går ture på ca. en times varighed. 
Som alle de andre aktiviteter vi har, har det også været begrænset hvor mange de måtte gå 
sammen. 
Den 12. maj, var der ”We Walk”. Det var et arrangement over hele landet, hvor det gik ud på at 
få folk ud i naturen. Tina havde lavet en fin rute rundt i Skibhuskvarteret. Der var et pænt 
fremmøde.   
Ladywalk i år blev afviklet på en anderledes måde. Deltagerne skulle selv finde de ture, som de 
ville gå, og man kunne selv bestemme om man ville gå søndag eller mandag. Der var 77 
deltagere fra foreningen. 

 
Skarntyde- koret 

Skarntyde- koret under ledelse af Henrik Jensen, har heller ikke kunne mødes og synge her 
under Covid 19. De mødes normalt og øver på Marienlund Hovedgård om torsdagen. Det er 
Bodil Pedersen der står som kontaktperson for koret. 
Normalt plejer koret at synge for os til generalforsamlingen, men det gør de heller ikke i år. 
De starter op igen i aften, så håber jeg de er klar til næste års generalforsamling. 
Torsdag den 11. november har koret planlagt en sangaften med Skarntyde- koret og Kristen 
Drejergaard. Det kommer til at foregå på Marienlund Hovedgård. Der kommer mere om 
arrangementet senere. 
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Malerholdet 
Malerholdet har også været ramt af nedlukningen. Sidste efterår, hvor Ellen Meyer stod for 
undervisningen, blev der undervist, men her i foråret kunne de ikke mødes. 
 

Weekendsyning 
Weekendsyning under ledelse af Maria Louise Clausen, var også ramt af nedlukningen. De var 
samlet i efteråret, men ikke i foråret.   
 

Mad/ Gourmet 
Vores 4 madklubber har også været ramt af nedlukning. Skolekøkkenet er søgt til den 
kommende sæson.  
 

Teater 
Teaterturene, som Anette og Mette, står for var som så meget andet også ramt af nedlukningen.  
Den 26. november har de bestilt billetter til ”En folkefjende” på Odeon, samt ”Laser og pjalter” 
på Odense Teater store scene den 11. februar næste år. I begge tilfælde er der spisning på Café 
Social. 
 

Vandreture 
Den 3. september, havde Mette og Jesper, arrangeret den 3. etape på Øhavs stien i det 
Sydfynske landskab. Turen startede i Vester Hæsinge, hvor vi slap året før. Vi fulgte Øhavs stien 
mod Svendborg og undervejs fortalte Jesper, om de steder vi kom forbi. Vi spiste og overnattede 
på Svendborg vandrehjem. 
Den 4. september fortsætter turen på Øhavsstien. Turen starter i Svendborg og går til Broholm. 
Det er en tur på ca.24 km. Der er 25 tilmeldte.   
 

Skibhusfestival 
Hver år er foreningen med til at arrangerer Skibhusfestival. Arrangementet foregår den sidste 
lørdag i august måned, og er et arrangement, hvor forskellige foreninger i kvarteret bidrager 
med de ting de står for. Vi står for salg af øl/ sodavand og pandekager. Sidste år blev det aflyst, 
men i år bliver det til noget. Arrangementet foregår i Skibhusklubben på Viktoriagade. 
 

 
Revy 

Sidste år i februar måned, nåede vi heldigvis at afvikle revyen, ”FOR FULDE GARDINER”. Inden 
det hele lukkede ned. 
Styregruppen bag revyen har planlagt at lave revy i februar 2022. Opstarten bliver engang i 
september måned. Der vil der komme nærmere om det senere.  
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Kommende arrangementer 
Lørdag den 25. september har vi arrangeret en tur til Vigelsø. Vi mødes i Klintebjerg kl. 10. og 
bliver sejlet over til øen. Naturvejleder Rikke Molin, viser os rundt på øen, og kl. 13. sejler vi 
tilbage igen. De nærmere detaljer sender vi ud pr. mail.  
Den 2. december bliver der julehygge her på skolen 
 

 
 

Arbejdsgruppe til nye aktiviteter 
Sidste år, efter generalforsamlingen, nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af Mette Larsen, 
Bent Aagaard, Henrik Kristensen og Jimmy Rasmussen.  
Arbejdsgruppen skal se på mulighederne for at udvide og få synliggjort Sct. Hans’ernes 
aktiviteter. Her i aften vil en af dem forklare mere om, hvad de helt konkret har på hjertet. 
 

 
Klubblad 

Klubbladet udkommer normalt 4 gange om året. Det år der er gået har været anderledes, så vi 
har forsøgt at kommunikerer til medlemmerne via mails og Facebook. På vores hjemmeside, 
www.scthanserne.dk,  har alle vores aktiviteter også stået.  Det er Jens Arne der er redaktør af 
bladet, vi regner med at sende et blad ud i løbet af efteråret.   

 
Mobilepay 

Sidste år fik vi mobilepay i foreningen, det bliver flittigt brugt når man betaler kontingent, 
gymnastik og andre ting. Der var kun 18 personer som betalte gymnastik på giro. 
 

Afslutning 
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelse og suppleanter, for et godt samarbejde i året der er 
gået. Jeg siger også tak til alle jer som hjælper til, når der er brug for det. Uden den hjælp I 
medlemmer yder, er det ikke muligt at arrangerer alt det vi gør. Og så håber jeg endnu en gang 
at vi kan få normale forhold igen.  
 
PBV 
Bent Nielsen  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.scthanserne.dk/

