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Beretning ved generalforsamlingen den 24. marts 2022 
 

Indledning 
De sidste to år har været præget af Corona nedlukninger. Nu lader det til at vi igen 
har fået mere normale forhold, så vi igen kan holde generalforsamling i marts 
måned, i stedet for august, som vi har gjort de sidste to år. 
 
Ved sidste generalforsamling fortalte jeg om den arbejdsgruppe vi har lavet i 
foreningen. Det som der har været arbejdet med er foryngelse og fornyelse i Sct. 
Hans’erne.  
Vi vil gerne have yngre mennesker til at vise interesse for foreningen og for at få 
inspiration og nytænkning, uden at glemme det der fungerer godt i forvejen. 
Vi vil også gerne have flere, og yngre medlemmer involveret i vores aktiviteter.   
Vi skal blive bedre til at kommunikere og bruge hjemmesiden, så folk får interesse 
for foreningen, og de tilbud vi har, ved at klikke sig ind på hjemmesiden.   
Bestyrelsen har deltaget i et kursus gennem DGI, hvor også menige medlemmer, 
som havde lyst, kunne deltage. 
Efter det første kursus møde fik vi inspiration til, hvordan hjemmesiden kan 
fornyes. 
Til næste kursus skal vi arbejde med Facebook, og de muligheder det giver.      
 

Gymnastik 
Gymnastikken startede sidst i august, og holdene har som sædvanlig været fyldt 
godt op.  
Vi har bibeholdt de gode vaner med at spritte af, både før og efter gymnastikken, 
og så skal man være omklædt hjemmefra. Sidste år købte de fleste af gymnasterne 
selv en fitness måtte, og den tager de også med i år selv om de godt må bruge 
foreningens måtter.  
Der bliver fire hold sommergymnastik i maj og juni. 
Yoga mandag, Zumba tirsdag, STRAM OP og Yoga torsdag. 
 

Løbeafdelingen 
Løbeafdelingen mødes mandag og onsdag ved Marienlystcentret. Sidste år 
prøvede vi igen at afholde vores Skibhusløb og i år bliver løbet den 12. juni. 
Hen over vinteren har vi været med til at arrangere cross løb på Fyn. Vores løb 
foregik den 7. november på Stige Ø.  
Eventyrløbet har været aflyst de sidste to år, men I år bliver det afholdt den 26. 
maj, og vi stiller som sædvanlig et telt op og tænder grillen. 
Tilmeldingen til løbet er allerede i gang, og sidste tilmelding er den 19. april. 
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Cykelafdelingen 
Cykelafdelingen, som Bent Aagaard og Jimmy Rasmussen står i spidsen for, mødes 
hver søndag og onsdag ved skolen, og kører ture derfra. I vinterhalvåret er det kun 
om søndagen de mødes. Der har været fin tilslutning til turene. 
Den 30. marts er der opstartsmøde her på skolen, hvor gamle og forhåbentlig nye 
ryttere snakker sammen om den nye sæson. Den nye sæson starter søndag den 3. 
april. 
Før de starter på den nye sæson, mødes rytterne og kører rundt til sponsorerne i 
kvarteret, for at gøre reklame for cyklingen og for at få nogle flere til at være med. 
   
 Cykelholdet for ”almindelige cykler” mødes ved Fredes Kirke mandag kl. 10. og 
kører ture derfra. Det er Margareta Norrgård som står for turene. De startede 
sæsonen op den 14. marts. 

 
Gåture 

Vores ”gå hold” som Tina Jacobsen står i spidsen for, mødes hver onsdag kl. 17  
ved Fredens Kirke og går ture derfra af ca. en times varighed. 
 

Badminton 
Som noget nyt har vi også fået badminton i foreningen. Det er Pernille og Asbjørn 
som står for det. De spiller søndag aften fra kl. 19- 21 her på skolen. Der er 25 
tilmeldte. Der kan være 16 med hver gang. 
 

Skarntyde- koret 
Skarntyde- koret ledes af Henrik Jensen. De mødes hver torsdag på Marienlund 
Hovedgård. Det er Bodil Pedersen der er kontaktperson for koret. 
Det er længe siden vi har hørt koret synge, så efter generalforsamlingen har de 
lovet at synge for os.  
 

Maler/Billedkunst holdet 
Malerholdet har Charlotte Hammershøj som underviser, her i foråret. De mødes 8 
tirsdage i efteråret og 8 tirsdage i foråret. 

 
Weekendsyning 

Weekendsyning under ledelse af Maria Louise Clausen, har også kørt normalt i 
både efteråret, og her i foråret. 
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Madklubber  

Vores fire madklubber har kørt på normal vis hen over vinteren. 
  

Teater 
Teaterturene står Anette og Mette for. Den 26. november var der bestilt billetter 
til forestillingen ”En folkefjende” på Odeon, og den 11. februar var det ”Laser og 
pjalter” på Odense Teater. 

 
Revy 

Skibhusrevyen skulle have været spillet i februar måned, men på grund af Corona 
på det tidspunkt, valgte de at udsætte det til uge 43. 
Nogle af vores revyskuespillere var med i en byvandring i Skibhuskvarteret. Det 
handlede om besættelsen under anden verdenskrig, og de ting der foregik den 
gang, med sabotage på Thriges fabrikker, og overfald på kvinder der havde 
relation til tyske soldater. Det var Lone Stefansen der havde instrueret 
forestillingen.   

 
Skibhusfestival 

Hvert år er foreningen med til at arrangerer Skibhusfestival, den sidste lørdag i 
august. Det foregår i Skibhusklubben på Viktoriagade. Festivalen er et 
arrangement, hvor forskellige foreninger i kvarteret bidrager med de ting de står 
for. Vi står for salg af Øl, sodavand og pandekager. 
 

 
Andre arrangementer 

Lørdag den 25. september havde vi arrangeret en tur til Vigelsø. Vi mødtes i 
Klintebjerg og blev sejlet over til Vigelsø, hvor Naturvejleder, Rikke Molin, viste os 
rundt. 
Den 4. september var der endnu en gang vandretur på Øhavs stien. Turen startede 
ved vandrehjemmet i Svendborg og endte ved Broholm slot. Der var overnatning 
på Svendborg vandrehjem. Det var Mette Larsen og Jesper Pedersen der 
arrangerede turen.  
 

Klubblad 
Vores klubblad plejer at udkomme 4 gange om året, og bliver delt ud af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I de sidste to år, hvor der har været 
Corona nedlukning, har vi kommunikeret med medlemmerne via E- mail, Facebook 
og vores hjemmeside. 
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I bestyrelsen har vi snakket om at det er et stort arbejde at kører ud med bladet, 
så vi har vedtaget at klubbladet bliver lagt på hjemmesiden, så man kan læse det 
der.  
Gymnastikbladet vil indtil videre blive bragt ud som vi plejer, da vi tror at 
medlemmerne hellere vil læse om de forskellige gymnastiktilbud i et fysisk blad, 
fremfor at se det på hjemmesiden. 
 

Aflyste arrangementer 
Den 11. november var der planlagt en sangaften med koret og Kristen Drejergaard. 
Det skulle have foregået på Marienlund Hovedgård, men det blev aflyst på grund 
af Corona smitte.  
Vi havde også planlagt julehygge den 2. december, hvor vores sangkor plejer at 
være med til at underholde, men på grund af stigende smittetal på det tidspunkt, 
var vi nødtaget til at aflyse arrangementet. 
 
Nu håber jeg ikke at det bliver nødvendigt at aflyse arrangementer fremover på 
grund af Corona. 
 

Kommende arrangementer 
Vi forsøger at lave en tur til Romsø igen. Vi har prøvet to gange før uden held. 
Første gang blæste det så meget, så vi ikke kunne komme i land på Øen, og anden 
gang blev det aflyst på grund af Corona. Turen bliver den 15. maj, så håber vi på at 
vejret er med os denne gang. 
 
Den 1. juni har vi planlagt en ”Nattergal tur” til Davinde. Her vil Henrik K Hansen 
fra Davinde Tarup Naturskolen Åløkkestedet vise os rundt. 
 
Den 12. juni er der Skibhusløb, som har start og mål ved Marienlystcentret. 
 
Der bliver Ladywalk, som i år er mandag den 30. maj 
 
Vi har givet et tilskud på ca. 2640 kr. til en klasse der skal på lejrskole til Berlin. Vi 
fik en forespørgsel fra Skolen om vi ville hjælpe et par elever, som ikke har råd til 
at tage med på turen.  
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Afslutning 
For at sige tak for det arbejde bestyrelse og suppleanter laver, tillader vi os at tage 
ud og spise en gang om året på foreningens regning. Det synes vi godt, at vi kan 
tillade os. 
Jeg vil også sige tak til alle jer som hjælper til, når der er brug for det. Det gælder 
både når vi laver revy eller vi skal have hjælper til Skibhusløbet eller til Cross 
løbet. Uden den hjælp I medlemmer yder, er det ikke muligt at arrangerer alt det 
vi gør. 
 
PBV 
Bent Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
  


