
Bestyrelsens beretning for 2021 

Året 2021 var for os som forening, og personligt, mærket af Corona situationen. Vore aktiviteter var lukket 

ned gennem de første måneder af året for derefter at blive genåbnet lidt senere på året. 

Nu er vi nået hertil hvor alle restriktioner heldigvis er borte og alle aktiviteter er fuld i gang igen.  

Antallet af medlemmer er fortsat ganske høj trods udfordringer med Corona. Ved udgangen af 2020 var vi 

334 medlemmer og i dag er vi 349 medlemmer. Vi mangler dog indbetalinger fra 10-15 personer 

Bestyrelsen har i løbet af år 2021 kun afholdt 3 møder. Møderne har bl.a. omhandlet emner som: 

➢ Corona håndtering 

➢ Samarbejdsaftale med kommunen vedr. projektet Kom og vær med. Hvor vi tilbyder de af 

kommunen henviste personer, at deltage i cykling, bordtennis og gymnastik. For ulejligheden får vi 

et tilskud fra kommunen på kr. 10.000 i 2022 og i 2021 fik vi kr. 5.000 

➢ Problemer med lokaletildeling til gymnastikholdet. Efter nogle drøftelser med kommune, skole og 

Idrættens Samråd lykkedes det dog at få en tid i Fløng hallen. Jeg ved at der også har været nogle 

udfordringer med bowlingfaciliteter.  

➢ Markedsføring af foreningen ved interview med journalist fra Tåstrup Avis. Foreningen blev 

herefter omtalt i en artikel med vore aktiviteter. Vi har også markedsført os på Facebook. 

Personligt har jeg også deltaget HFI hovedbestyrelsesmøder og hvis jeg er forhindret deltager et andet 

bestyrelsesmedlem. Fremover vil foreningen også være repræsenteret i Idrættens Samråd, idet jeg er 

blevet valgt ind i rådet fra 2022 og 4 år frem. 

Det vil blive et spændende arbejde, idet der som I måske har set i dagspressen, arbejdes der med et projekt 

til opførelse af et sundheds- og bevægelseshus i Hedehusene. Huset skal bl.a. erstatte de idrætsfaciliteter 

der er og har været på Hedehusene Skole, Charlotteager Skolen og Hedehushallen. Projektes færdiggørelse 

ligger dog nogle år ud i fremtiden. 

Ved hjælp af ildsjæle har der været afholdt forskellige arrangementer. Jeg kan nævne følgende: 

➢ Tur til Birkegårdens haver – arrangeret af festudvalget 

➢ Bankospil – arrangeret af festudvalget 

➢ Lady Walk – arrangeret af gymnastik holdleder Kirsten Nielsen og Ingelise Kristensen 

➢ Førstehjælpskursus – arrangeret af Jørgen Lund Hansen fra badminton 

➢ Holdledermøde – arrangeret af bestyrelsen 

➢ Middag for bestyrelse og holdleder m/ægtefæller 

Bestyrelsen ser frem til et nyt år hvor vi kan glæde os over de tilbud som foreningen giver og helst uden 

påvirkning af nye restriktioner. 

Tak for ordet. 


