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Det har været et år hvor vi for alvor har fået fodfæste. Min oplevelse er at vi er ved at blive en 

etableret samarbejdspartner for kommunen. Det har også været det år hvor vi for første gang 

har deltaget i det nyoprettede folkeoplysningsudvalg. Vi har jo været repræsenteret med to 

medlemmer i udvalget ved Thomas og undertegnede som formand for udvalget. Jeg synes det 

har været glædeligt at foreningerne har løftet opgaven med det nye udvalg og vist sin 

berettigelse ved både at være kreative og konstruktive i samarbejdet. Vi har i årets løb arbejdet 

med en række ting, der skulle gøre det enklere for foreningerne, bl.a. affaldsgebyrer. Vi fik 

fastslået at foreninger i kommunale lokaler ikke skal betale. Lige inden det hele faldt på plads 

blev det fuldstændig klart da regeringen besluttede at det galt i hele landet. Vi har kæmpet for 

at der ikke kom alt for store besparelser på vores område. Helt undgås kunne det dog ikke, men 

så lyttede man dog til vores ønske og fandt besparelsen på puljerne. Vi pegede på at hvis vi skal 

være med til at opfylde kommunens målsætning om 25 – 50 – 75 så skal der flere og ikke færre 

midler til. Ligeledes kæmpede vi for at der stadig skulle være anlæg og at Gymnastikkens hus 

havde prioritet. Dernæst den nødvendige renovering/vedligehold og at en svømmehal skulle 

udskydes. Samlet kan man sige at det er en blandet landhandel, men det er min klare opfattelse 

at der bliver lyttet til os. 

På de mere idrætslige linjer har vi også arbejdet. Vi blev genopdaget af en overordnet 

organisation, IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden). Vi fik en henvendelse og vi var to (Egon og 

undertegnede) der sagde ja tak til en invitation til at deltage i årsmøde i Nyborg. Det var en 

rigtig god oplevelse og vi blev klar over at der i dette regi findes rigtig mange gode tilbud som 

vores foreninger kan benytte sig af. Efterfølgende har vi også deltaget i IRH`s general forsamling 

og er nu igen blevet en aktiv del af dette. Vi har også i år besluttet at vi ikke ville afholde nogen 

selvstændige arrangementer, men i stedet koncentrere os om at sende alt relevant materiale 

ud til foreningerne. Vi har også fået startet en ny hjemmeside som vi på sigt vil bruge til det 

samme, men det har været lidt svært at få løbet i gang. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi holder ikke så mange 

møder, men til gengæld er der hurtig og god respons når der bliver sendt mails rundt og på den 

måde for vi ofte klaret det der skal klares. Dette er især nødvendigt da kommunen meget ofte 

kun giver os meget snævre tidsrammer for at reagere. Jeg glæder mig til næste år hvor vi også 

skal sige velkommen til den nye tidsalder idet den første E-Sports forening har meldt sin 

ankomst. 


