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Beretning ved generalforsamlingen den 16. marts 2023 

 
Indledning 

På nuværende tidspunkt er vi ca. 573 medlemmer i foreningen.  
De ting vi arrangerer, bliver nu sendt på mail og gennem facebook. Før i tiden kom der et 
klubblad ud ca. 4 gange om året. Nu er det kun gymnastik bladet der bliver delt rundt.   
Lige for tiden er der en arbejdsgruppe, som sammen med DGI og medlemmer uden for 
bestyrelsen arbejder med den nye hjemmeside. 
På et tidspunkt skal vi også bruge et program der hedder ”Conventus”. Conventus er et 
administrations og bookingsystem, hvor medlemmerne betjener sig selv og dermed gør det 
nemmere at være frivillig i foreningen. Det bliver også nemmere for kassereren, der blandt 
andet kan slippe for at håndtere kontingentbetalinger.   
Et par stykker af os har allerede været på det første online kursus i programmet. Conventus 
bliver brugt af mange foreninger, men det kræver en del undervisning og hjælp før vi rigtigt kan 
bruge det.   
  

 
Revy 

Skibhusrevyen ”Maskefald” skulle have været opført i februar måned, men blev  
på grund af Corona flyttet til sidst i oktober. Der var premiere den 26. oktober.  
Sidste forestilling var en 29. 
Der blev spillet tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Der var udsolgt til alle dage, og 
masser af ros til revyen. Folk morede sig. 
Når man ved, hvor stort et arbejde det er at lave en revy, er det dejligt at det bliver en succes.    
Der var lidt nerver på op til premieren, da der var tvivl om hvornår der skulle være 
folketingsvalg. ” Den røde bygning” bliver brugt til afstemning, så hvis valget var blevet mens vi 
havde forestilling, var det blevet et problem. Heldigvis blev valget udskrevet til den 1. 
november, og når vi hjalp til med at sætte stemmeboksene op, så nåede vi det hele. 
Jeg vil gerne takke alle der hjalp til med revyen, og ikke mindst dem der var der, da vi skulle 
rydde op og sætte stemmeboksene op.   
 

 
Gymnastik 

Gymnastikafdelingen havde 30. års jubilæum sidste år. I den anledning var der flødeboller til alle 
gymnasterne, og så inviterede vi gymnastikinstruktørerne ud og spise for at fejre det. 
Gymnastikken startede sidst i august måned, og som sædvanlig blev holdene fyldt hurtigt op. 
Shila, som har startet gymnastikafdelingen, har valgt at stoppe med at undervise efter denne 
sæson. Gymnasterne er naturligvis kede af at hun stopper, men efter 25 år som underviser 
mener hun at det er tiden at stoppe.   
Der bliver sommergymnastik: mandag bliver der Yoga, tirsdag kommer der Zumba og torsdag 
kommer der Stram op og Yoga. 
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Løbeafdelingen 
Løberne mødes mandag og onsdag ved Marienlystcentret. Vores eget Skibhusløb, med start og 
mål ved Marienlystcentret var sidste år den 12. juni. Der var godt 100 tilmeldte til løbet. Det er 
nogenlunde samme antal som de andre år. Der er så mange løb i Odense på det tidspunkt, så vi 
skal være glade for dem der kommer.  
I år er løbet den 11. juni.  
Henover vinteren har vi været med til at arrangere cross løb på Fyn. Vores løb foregik den 6. 
november på Stige Ø. 
Eventyrløbet blev genoptaget efter to år, hvor det blev aflyst på grund af Corona. Vi stillede som 
sædvanlig med et hold, hvor der både var plads til løbere og dem der ville gå en tur. Teltet blev 
sat op, og der blev tændte op i grillen, så der var pølser til alle efter løbet.  
I år er løbet den 18. maj og tilmeldingen er allerede godt i gang. Sidste tilmelding gennem Sct. 
Hans’erne er den 20. april.    

 
 

Cykelafdelingen 
Cykelafdelingen, som Bent Aagaard og Jimmy Rasmussen står i spidsen for, mødes hver søndag 
og onsdag ved Sct. Hans Skole og kører ture derfra. I vinterhalvåret kører de kun om søndagen. 
Cykelholdet tæller mellem 20 og 30 mand på de to hold.  
I efteråret 2022, var der 8 mand på et, kaptajn og træner kursus, så de har folk, der er 
kvalificeret til at påtage sig rollen som kaptajn og lede et hold sikkert og trygt på landevejen.   
Den 29. marts er der opstarts møde på skolen, hvor gamle og forhåbentlig nye ryttere snakker 
sammen om den nye sæson. Desuden har de bedt de mange sponsorere om at hænge et opslag 
op om opstartsmødet. 
Den nye sæson starter den 2. april. 
5 mand har planlagt en tur til Harzen i Kristi himmelfartsferien.  
  
Cykelholdet for ”almindelige cykler” mødtes tidligere om mandagen. Nu er det lavet om til 
tirsdag, hvor de mødes ved Fredens Kirke kl. 10 og kører ture derfra. Det er Margareta Norrgård, 
som står for turene.  

 
 

Gåture 
Vores ”gå hold”, som Tina Jacobsen står i spidsen for, mødes hver onsdag kl. 17. ved Fredens Kirke 
og går ture derfra på ca. 1 times varighed. 
 
Den 30. maj var der Ladywalk, som har start og mål ved dyrskuepladsen. Sct. Hans’erne stillede 
med et hold på 54, det var det største hold der var med. 
Ladywalk i år, bliver den 22. maj.  

 
 

Badminton 
Sidste år startede vi med badminton i foreningen. Det er Pernille og Asbjørn der står for det. De 
spiller søndag aften fra kl. 19. til 21. her på skolen. 
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Der har været forespørgsel på om det kan lade sig gøre at spille badminton på 
Marienlystcentret. Jeg har talt med dem, men det kan ikke lade sig gøre da centret har lukke 
søndag aften.  
  

Skarntyde- koret 
Skarntyde Koret ledes af Henrik Jensen. De mødes hver torsdag på Marienlund Hovedgård. Det er 
Bodil Pedersen som er kontakt person for koret. 
Koret sang for os ved julehyggen sidste år. 
 
Den 9. marts stod koret for et arrangement på Marienlund, sammen med den tidligere biskop 
Kresten Drejergaard. Kresten fortalte blandt andet anekdoter fra sit liv, og blev godt suppleret af 
koret og korlederen Henrik. 
Koret har lovet at underholde os efter generalforsamlingen. 
     
 

Maler/Billedkunst 
Malerholdet har Charlotte Hammershøj som underviser. De mødes 8 gange i foråret og 8 gange i 
efteråret. 

 
 
 
 

Weekendsyning 
Weekendsyning under ledelse af Maria Luise Clausen, har to hold. Hvert hold mødes 3 
weekender i foråret og tre weekender i efteråret. 
 

 
Madklubberne 

Vores fire madklubber har kørt på normal vis hen over vinteren. 
Vi har som noget nyt fået en ”mandehørms” madklub, som laver mad om onsdagen. 

 
 

Teater 
Teaterturene står Anette Albèr og Mette Larsen for. Den 9. november var de inde for at se ”En 
lille smule ubehag” på Odeon. Den 8. december var de på Odense teaters værkstedscene, for at 
se ”Døds dansen” og den 8. marts var det forestillingen ”Eksmand” på Odeon. For alle 
forestillingernes vedkommende var billetterne revet væk lige med samme, så det er med at 
være hurtig, hvis man skal med.   
   

 
Skibhusfestival 

Hvert år er foreningen med til at arrangerer Skibhusfestival, som er den sidste lørdag i august. 
Det foregår i Skibhusklubben på Viktoriagade. Festivalen er et arrangement, hvor skolens elever 
og forskellige foreninger i kvarteret bidrager med de ting de står for. Vi står for salg af øl, vand 
og pandekager. 
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Andre arrangementer 
Den 15. maj lykkedes det endeligt at få arrangeret en tur til Romsø. Turen har været aflyst 2 
gange før. Første gang blæste det for meget og anden gang var det Corona der stod i vejen.   
 
Den 1. juni var der nattergal tur til Davinde, hvor Henrik Hansen fra Davinde Tarup Naturskolen 
Åløkkestedet viste rundt.  
 
Den 3. september havde Mette og Jesper endnu en gang arrangeret en vandretur på Øhavsstien. 
Turen Startede i Svendborg og sluttede i Rudkøbing. Der var overnatning på campingpladsen i 
Rudkøbing. 
I år er turen den 2. september. 
 
Den 1. december sidste år lykkedes det så endeligt at holde julehygge.  
Til underholdningen havde vi lavet en aftale med ”Bedemanden” fra Kerteminde. 
Skarntydekoret og Henrik stod for det musikalske.  
Året i forvejen måtte vi aflyse arrangementet på grund af Corona.  
 
Den 23. februar var der foredrag med Cicilia Vanman, som kaldte sit foredrag for ”Fra stiletter til 
svømmefødder”. Hun fortalte om de mange oplevelser hun har haft, lige fra at sælge sko og til 
at blive fridykker og om de mange spændende ting hun har oplevet rundt omkring i verden. 
 
 

Afslutning 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for arbejdet I det forgangne år. 
Jeg vil også gerne sige tak for den gode tilslutning der er ved vores arrangementer, og tak til jer 
der hjælper til, når der er brug for det. Det gælder både når vi laver revy eller vi skal have 
hjælpere til Skibhusløbet eller cross løbet på Stige Ø, hvor der blandt andet skal bages en masse 
kager til løberen. 
 
PBV. 
Bent Nielsen 
 
 
 
 
   


