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Kære venner. Så sidder vi jo her igen, som man fristes til at sige. Det er jo ikke så lang tid siden vi 
sidste gang havde generalforsamling. Det, for generalforsamlinger, usædvanlige tidspunkt skyldtes 
jo den gang endnu en udskydelse på grund af Covid-19. Som det ser ud nu, har epidemien endelig 
sluppet sit tag i os, og klublivet kan igen komme i sit vante spor. For os betyder det, at vi igen kan 
afholde og tilbyde de aktiviteter vi forventer og som betyder så meget for os. 
 
De tidligere års dramatiske fald i antallet af medlemmer ser nu fortsat ud til at være bremset op, 
og vi har nu et nogenlunde stabilt medlemstal omkring de 100 medlemmer. Økonomien er, som vi 
senere skal høre mere om, også stabiliseret og endda forbedret betydeligt. Ikke at vi er tilbage på 
tidligere tiders formue, men klubben er igen velpolstret og der kan igen blive forsigtigt råd til 
diverse aktiviteter og tilskud hertil. 
 
For ikke lang tid siden, blev der også endelig mulighed for at gennemføre den lovede, men 
desværre flere gange udsatte, medlemsworkshop. Resultatet kan blandt andets ses her 
opslagstavlen. Et af de kommende mål for klubben blev ved den lejlighed sat til en forøgelse af 
medlemsantallet. Der var på mødet bred enighed om, at vi gerne vil op på 150 medlemmer i den 
nærmeste fremtid. Hvis vi skal forøge antallet af medlemmer med 50% kræves der naturligvis en 
større indsats. Men det er min store overbevisning, at den altafgørende betingelse for at det skal 
lykkes er det rigtig gode klubliv, som vi jo holder så meget af. Vi skal alle hjælpes ad med støtte op 
om alle de tilbudte aktiviteter og man må meget gerne selv finde på og gennemføre nye tiltag. Jo 
mere vi kan tilbyde og således reklamere med, jo lettere har vi ved at nå til vores fælles mål.  
 
Flere nye og forfriskende tiltag, har i den seneste tid set dagens lys. Således er der et par gange nu 
gennemført Mandagsmad. Ordningen fungerer således, at man efter endt mandagstræning mødes 
til aftensmad her i cafeteriet. Det foregår en gang om måneden og er rigtig hyggeligt. Der er fare 
for, at man kommer sent hjem, fordi det hyggelige samvær fortsætter henover bordene længe 
efter maden er spist. Endvidere er der også planlagt en officiel weekend-træningslejr i Fjerritslev i 
den nærmeste fremtid. Det vidner om et stort behov for samvær med klubkammerater og at vi 
savner de træningslejre vi ikke har kunnet gennemføre i den seneste tid. Således har der også for 
en uges tid siden, været arrangeret og afholdt en uofficiel træningslejr i Malaga. 
 
Jeg kan ikke udtrykke stor nok glæde over alle disse små og store initiativer, ingen nævnt - ingen 
glemt, som ikke nødvendigvis har været en del af en bestyrelsesbeslutning. For i bund og grund er 
det sådan en forening skal drives, nemlig som en forening af og for medlemmerne. Hvor 
medlemmerne selv tager initiativ og ansvar, og hvor bestyrelsen har tid og overskud til at tage sig 
af andre emner end blot drift og regnskab. 
 
På den rent sportslige plan har det på grund af Covid-19´s hærgen nok ligget lidt mere tungt. Der 
har i sagens natur ikke været gennemført mange stævner og kun enkelte præstationer her og der 
lyser op. Den daglige træning har derimod kørt som vanligt og der er den sædvanlige gode 
opbakning til de faste fællestræninger. Det er også mit klare indtryk, at især svømmetræningen 
har fået et større løft på det seneste.  
 



Der har ved tidligere lejligheder været en diskussion om vi evt. skulle se os om efter nyt 
tilholdssted. Emnet var oppe på grund af dårlig økonomi og måske også en lille smule fordi vi i en 
periode ikke havde den bedste dialog med AAM, som vi jo er samlever med. Jeg kan sige nu, at 
begge emner er adresseret, så en flytning er ikke mere noget vi taler om i bestyrelsen. Økonomien 
er væsentligt bedre. Og vi har en rigtig god kommunikation med AAM om den daglige drift. Der 
har været talt en held del om vores skurs skæbne. Som måske bekendt, savner handicap-idrætten 
et toilet til kørestolsbrugere. Og der har i den forbindelse været en del løsninger i spil, herunder at 
et evt. toilet skulle have til huse i vores skur, som så skulle erstattes af andre kvadratmetre. Intet 
er således besluttet endnu, langtfra. Så her er ingen ændringer eller ombygninger lige med det 
samme. 
 
Klubben havde engang både en ungdomsafdeling og et K-hold. Om vi får begge, eller en af delene 
tilbage igen i den kommende tid er uvist. I begge tilfælde er det i høj grad tale om hønen eller 
ægget. Kan vi ikke tilbyde en fiks og færdig løsning, kan vi nok heller ikke forvente at rekruttere. 
Men det står fast, at bestyrelsen vil bakke op om de initiativer, som måtte dukke op. Især en 
ungdomsafdeling er en svær størrelse at have med at gøre. Det er ingen hemmelighed, at driften 
af en sådan vil kræve en større indsats fra dem som måtte ønske at være tovholdere. Og vi kan 
ikke satse på, at forældrene kan yde en større indsats på området.  
 
Det vi nok i større grad skal satse stort på, og især på grund af resultatet af work-shoppen, er 
rekruttering og fastholdelse af såkaldte ”almindelige” medlemmer. Dette arbejde kræver stort af 
os alle. Tænk blot tilbage på vores egen første tid i den dengang ”nye” klub. Fornemmelsen af at 
være ”lost” ligger lige for. Og vi kan sammen ikke gøre for meget for at nye ansigter skal føle sig 
velkomne i de første tid. Jeg ved det er et stort emne, og der er rigtig mange forslag i spil. Men det 
som betyder allermest er, at nye ansigter mødes med venlighed og åbenhed fra os alle. Der er 
meget, som skal læres. Men det hjælper alt sammen betydeligt, hvis det hele foregår i en god 
stemning og med højt humør, også selvom træningen til tider er hård. 
 
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle i bestyrelsen. Uden alle jeres indsats på hver sit område, var 
her ingenting. Nogen forlader måske senere bestyrelsen, hvem ved. Men I skal under alle 
omstændigheder have en stor tak for indsatsen. 
 
På bestyrelsens og egne vegne 
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