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Formandsberetning 

Velkommen til alle fremmødte til årets hovedgeneralforsamling i Højby S & G. 

Året 2009 startede med et meget positivt tiltag som efter længer tids tovtrækkeri 
bl.a. med ekstraordinære generalforsamlinger. Højby Fitness kunne slå dørene op 
til en ny motionsafdeling i nye og renoverede lokaler. Det var glædeligt at se at der 
efter kort tid faktisk var det antal medlemmer som var nulpunktet for 
motionsafdelingens eksistens og at man nu efter 1 år stort set har det dobbelte 
antal medlemmer og at afdelingen køre godt og udvikler sig hele tiden. 

At vi så skulle bruge så meget krudt på at få overbevist nogle ganske få om 
motionsafdelingens bæredygtighed er åbenbart demokratiets lod. 

De seneste 2 år har cafeteriaet kørt rigtig godt og til de flestes tilfredshed. 
Samarbejdet har dog desværre været sat lidt på en prøve hen over sommeren og 
efteråret, med det resultat at vi måtte sige farvel til Pierre Claville fra årsskiftet 
hvorfor der atter er ny halvinspektør. 

Odense kommune startede i 2007 arbejdet med at lave en samlede idrætspolitik og 
i 2009 kom så det færdige resultat. Jeg har deltaget på alle møderne og 
konferencerne sammen med mange andre foreninger i Odense. Om Højbys 
visioner i fremtiden er til at kunne udnytte denne nye idrætspolitik vil jeg ikke 
bedømme her, det må fremtiden JO VIse. 

I 2009 fik vi moderniseret den gamle hal 1 med et nyt flot gulv og nogle nye bænke, 
dommerbord og måltavle. Alt i alt et tiltrængt projekt som endelig kom i hus. Nogle 
afdelinger kunne stille med folk til at fjerne det gamle gulv hvilket så var med til at 
finansiere de ekstra ting som vi har fået. Tak til alle der deltog i arbejdet. 

Den nye tradition med Højbydagen, hvor foreninger og erhvervslivet er sammen 
forløb igen i 2009 godt - og denne gang med noget bedre vejr. Det var en god dag 
med mange gode indslag, og jeg vil igen opfordre alle afdelinger at møde op på 

denne dag og vise afdelingen frem. Det bliver ikke nemmere og billigere at hverve 
nye medlemmer og måske nogle nye frivillige personer - så benyt jer af det. 

Fritidsudvalget - husets officielle organ mht. samarbejde på tværs af brugerne og 
fritidsafdelingens forlængede arm har haft et år uden de store sværdslag. Desværre 



har vores anmodning om etablering af flere P-pladser stadigvæk ikke fundet vej til 
politikkernes velvilje. 

Vi havde i det forgangne år nogle episoder som fremtvang nogle bortvisninger af 3 
unge drenge pga. deres manglende evne til at være i hallen på fornuftigvis. Det er 
mit håb at dette har dannet præcedens og at andre unge har hørt om 
konsekvenserne for manglende god opførsel. Ligeledes har der været en 
suspendering af en idrætsleder fra at komme i hallen og have med unge 
mennesker i et år. Dette blev en konsekvens af en betinget dom efter en 
politianmeldelse. Suspenderingen er nu udløbet og vi har nok alle lært af denne 
episode og håber naturligvis ikke at en sådan episode vil opstå igen. Jeg er dog af 
den mening at FU og HB har handlet som de skulle i denne sag. 

Børneattester skal efter loven indhentes hos alle personer der har med børn og 
unge at gøre under 15 år. I Højby S & G. har vi på et hovedbestyrelsesmøde for 
flere år siden besluttet at vi indhenter attester for alle personer der er tilknyttet 
Højby S & G uanset hvilken funktion man har. Det kan derfor undre mig at det er så 
svært at få disse indhentet i afdelingerne. DET SKAL GØRES BEDRE OG SKAL 
VÆRE EN RUTINE AT GØRE DETTE HVERT ÅR OG NÅR DER KOMMER NYE! 
Jeg skal tilføje at det nu også er et must at få disse indhentet for at kunne få 
udbetalt tilskud fra Odense kommune og at forretningsudvalget faktisk skal skrive 
under på at det er sket - så der er ingen vej uden om. Gør det til en rutine altid ... 

Og når nu vi er ved diverse indberetninger til FU. Hvorfor skal det være så svært at 
få de oplysninger som forretningsudvalget beder jer om. Det kan ikke være rigtigt at 
der i nogle afdelinger skal rykkes både 2, 3 og 4 gange for at få nogle oplysninger 
som skal vider gives til andre. Det er ikke for forretningsudvalget skyld at vi beder 
om dem - det er faktisk fordi oplysningerne skal gives videre til andre. Det seneste 
eksempel medlemstal som skal indgives pr. 1/10 hvert år. Så vidt jeg er orienteret 
så har kassereren få de sidste for ca. 14 dage siden og det medførte at Højby S & 
G var på vippen til at blive ekskluderet af DGI - pga. manglende 
medlemsregistrering. Jeg er ikke sikker på at alle afdelinger ville syntes om dette 
skridt. 

Som vanlig vil jeg gerne på vegne af alle afdelinger takke samarbejdspartnere, 
sponsorer og alle personer der gør et stykke arbejde for foreningen på den ene 
eller den anden måde. 

Som alle ved afgår jeg som hovedbestyrelsesformand i dag - et år før tiden. 
Normalt når personer fratræder en bestyrelsespost efter 13 år er det fordi de er 
brændt ud og ikke gider mere. Dette har ikke været tilfældet for min beslutning. Jeg 
ville faktisk gerne have givet mange år mere - og jeg mener faktisk også at jeg 
havde meget mere jeg gerne ville bibringe og have kæmpet for på vegne af hele 
Højby. 

Men set i lyset af den fremgangsmåde som ansættelsesudvalget, FU og HB har 
lagt for dagen i forbindelse med ansættelse af ny halinspektør har gjort at jeg har 
valgt denne beslutning. Det faktum at jeg synliggjorde mit kandidatur til centrale 



personer er blevet totalt overhørt. J eg mener faktisk ikke at man har behandlet alle 
kandidater lige i denne sag - hvilket jeg syntes er uanstændigt - uanset udfaldet. 

Det har været en svær beslutning at sige stop - foreningsidræt og 
bestyrelsesarbejde har fyldt og fylder utroligt meget i min hverdag, men at man vil 
behandle mig på den måde efter 13 års frivilligt arbejde - med i alt beskedenhed - 
et rimeligt fornuftigt resultat har jeg ikke kunnet acceptere. 

Når jeg har sagt ja over for FU til at blive til denne generalforsamling og har sagt at 
jeg selvfølgelig ville lave denne beretning - så skal I ikke betvivle det. Det har været 
overraskende for mig at opleve at blive kontaktet om jeg agtede at komme i aften. 
Jeg føler at jeg har været yderst stabil og pligtopfyldende igennem årene. 

Hvis det er måden i vil behandle jeres frivillige ledere på - så syntes jeg ikke det ser 
ret lovende ud. 

Og hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

Michael Steffensen Hovedbestyrelsesformand 

Højby Skytte- & Gymnastikforening. 


