
Årsberetning for Højby S&G 2016

Endnu et år er gået i vores nu 150 års gamle forening. Samarbejdet imellem de 9 
afdelinger og samarbejdet i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen går rigtig godt. Vi 
viser vores omgivelser at sammenholdet i vores forening er stærkt og vi også vil stå 
sammen de næste 150 år.

Fritidsudvalget og samarbejdet med Højby Skole er ligeledes godt. Vi før løst mange 
små problemer i startfasen og dermed sikret at de ikke udvikler sig og at forholdene er 
optimale for brugerne af området.

Sponsorudvalget var igen i år løst mange opgaver og bidrager til en godt økonomi i 
foreningen. Også en stor tak til alle sponsorer. Især skal fremhæves fastelavn. Vi for 
vist vores yngste medborgere og deres forældre at de er meget velkomne i vores 
forening og vi tilbyder det gratis. Dermed viser vi os frem fra vores bedste side og står 
dermed stærk når der skal vælges en idrætsgren i Højby S&G.

Seniorteamet har også ydet en stor indsats. Ikke mange ved de eksisterer, men det 
arbejde de udfører kommer rigtig mange til gode. De er i høj grad med til at bygge 
vores strategi om at Højby Hallerne skal tage sig pænt og ordentligt ud uanset om man 
er daglig bruger eller gæst udefra.

Pia, vores halinspektør, har også i år været vores faste base i hallen. I mange andre 
haller kan cafeteriaet ikke løbe rundt, så de foreninger, som har et arrangement, skal 
selv finde på noget. I Højby er cafeteriaet klar til både hverdag og fest.

Samarbejdet med Odense Kommune er også rigtig godt. Vores langsigtede strategi om 
at være åbne, positive og konstruktive når Odense Kommune henvender sig bærer 
frugt. Vi har et godt ”navn” forbi vi står sammen herude i Højby og Odense Kommune 
er helt klar en medspiller når vores idrætsforening skal udvikle sig fremover. 
Online booking af hallerne ”Interbook” er næsten kommet på plads. Hver afdeling skal 
nu selv bestille og afbestille deres haltider. Højby S&G hovedbestyrelse har dog stadig 
det endelige ansvar overfor kommunen. 

150 års jubilæet er netop overstået og 3 festdage er nu allerede historie. Jubilæumsvin 
og eget nydesignet logo blev sammen med reception og halfest et stærkt minde om en 
150 års idrætsforening som aldrig har haft flere medlemmer og bedre fysiske rammer at 
udfolde sig i. Tusind tak til alle der deltog i planlægningen og til arrangementerne. 

Projekt Ung til Yngre som UngSyd har gennemført sammen med flere lokale aktører, 
har vi også deltaget i. Projektet fik midler fra forstadspuljen og selvom om Højby S&G 
måske ikke på den korte bane har fået et store udbytte, viser det igen vores 



samarbejdspartnere at Højby S&G altid er klar til at prøve noget nyt og dermed sikre et 
attraktivt lokalmiljø.

Højby S&G modtog først 175.000 kr. af forstadspuljen til et nyt redskabsrum ved 
multihallen. Det viste sig hurtig at være alt for lidt, så vi tog chancen og sagde pænt nej 
tak. Pengene blev tilbagebetalt, men med en god tro på at noget nyt var på vej. Vi 
prøvede igen og søgte denne gang 900.000 kr. og dem fik vi bevilget. Arbejdet skal nu i 
gang og vi kan nu få den plads som vi har manglet siden hal 2 og multihallen blev 
bygget.

Allerup gamle have er vi også en del af. Det er et stort aktiv at have et flot friluftbad 
inden for cykelafstand og vi håber at samarbejdet kan udvikle sig fremover.

Her til slut skal der endnu engang lyde en stor tak til alle der bidraget til fælledskabet i 
Højby S&G. Vores måde at drive en forening på, hvor vi viser at sammenholdet er 
stærkt og hvor opgaverne løser i fælleskab er forhåbentligt også noget som kan vi er 
fælles om i de næste 150 år. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen
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