
Årsberetning for Højby S&G 2017

Højby S&G nåede 2150 medlemmer i vores jubilæumsår. Det er en fantastisk flot præstation, hvor 
alle har en del af æren. 

Samtidig med OL i sommers dystede vores medlemmer også om mange medaljer. Vi vandt også 
guld, sølv og bronze i vores kampe, selvom de landsdækkende medier åbenbart valgte at sende 
mere fra Rio de Janeiro fremfor Højby  

2016 har budt på mange gode timer for Højby Skytte & Gymnastikforening

Vores medlemstal er nu over 2150 og alle 9 foreningen fungerer godt med dygtige 
trænere/instruktører og kompetente bestyrelsesmedlemmer. Der udtænkes nye ideer og der 
videreudvikles på 150 års historie

Vores 150 års jubilæum gik godt. Vi havde vin med vores eget jubilæumslogo som solgte rigtigt 
godt. 350 deltagere til reception den 17. marts med gode taler, god musik og en flot opvisning i 
gymnastik fra en svunden tid. Højby Lokalhistorisk Forening havde lavet en spændende udstilling 
med billeder og rekvisitter fra begyndelse og op til vores tid. Fredag den 18. marts fejrede 120 
børn og unge mennesker jubilæet med et sodavands diskotek i multihallen. Der blev danset, løbet 
og svedt til den store guldmedalje. Lørdag den 19. marts fejrede 450 feststemte deltagere et brag 
af en fest med På Slaget 12 som live band. Der blev spist, danset og snakket til langt ud på natten. 
Samlet set forløb jubilæet fantastisk og alle deltagere, sponsorer og gavegivere skal have mange 
tusind tak for opbakningen.

Højby S&G er ved at tilbygge et redskabsrum ved multihallen. Det er støttet med 900.000 kr. af 
forstadspuljen. Projektet er desværre blevet forsinket p.g.a. jordbundsforhold og andre 
udefrakommende forhold, men vi er fortrøstningsfulde og byggeriet står klar i foråret 2017

Vi har sendt en ansøgning til forstadspuljen på ny multibane ved Højby Hallerne. Den skal ligge på 
græsplænen ved siden parkeringspladsen og kunne bruges af alle.  Vi fik 315.000 kr. af 
forstadspuljen og er godt igang med planlægningen. 

Der er ligeledes, i godt samarbejde med Højby Skole, indsendt en ansøgning til Odense Kommune 
om en ny tilkørselsvej til Højby Hallerne. Vejen skal gå fra Ugletoften og op til den nuværende 
parkeringsplads. Der skal være parkeringspladser på begge sider af den nye vej, så vi kan undgå 
farlige situationer foran indgangen til hallerne.



Skydebanen i kælderen under Højby Skole er nu fuldstændig istandsat. Facelifterne er top 
moderne og kan dermed indfri de krav som idrætsudøverne stiller i 2017. Vi skal som forening hele 
tide sikre os, at vores ledere/trænere og instruktører er godt uddannet, således at vi kan leve op til 
forventningerne fra vores medlemmer.

Højby S&G har også igangsat en nyt spændene projekt. Nemlig et nyt idrætshus/værested som er 
utroligt visionært. Vi vil ikke bare bygge en ny springsal til gymnastik, men tænke helt nye tanker. 
Det bliver utroligt spændende at følge fremover.

Følgende skal nævnes her, for deres store indsats for fællesskabet i Højby S&G 

Pia, vores halinspektør. Der er altid en god og rar stemning i cafeteriaet

Seniorteamet. Vores seniorer der troligt møder op når praktiske gøremål skal udføres  

Sponsorudvalget. Der er fuldstændigt styr på vores sponsorer og på de gode arrangementer som 
udvalget hvert år står for. Her skal også lyde en stor tak til vores mange gode sponsorer.

Fritidsudvalget. Vores samarbejde med Højby Skole, ungdomsskolen og de andre foreninger i byen 
er rigtig godt og stabilt

Fordelingen af haltimer er stadig en udfordring for os. Vi er heldigvis en forening i rivende 
udvikling og det presser os på attraktive haltimer. Det er Højby S&G ansvar at fordele timerne på 
hverdage og det er meget positivt at vi selv kan fordele dem, fremfor at Odense Kommune skal 
blande sig. Med den frihed følger også et ansvar og selvom det somme tider kan føles som en 
angreb på den enkelte forening, er det hovedbestyrelses ansvar at timerne er udnyttet optimalt 
hver eneste dag.

Vi skal være forberedt på fremtiden. Hvordan ser vores forening ud om 2-10 eller 150 år. Det 
tilbud som vi giver vores medlemmer skal hele tiden leve op til nye krav og nye teknologiske 
fremskridt. Vi står stærkt i dag, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal hele tiden udvikle os 
og sikre at vi også fremover er et attraktivt tilbud til alle nye såvel, som nuværende medlemmer.

Vi skal bevare vores traditioner, men hele tiden forny os. Det er vores fælles udfordring 

Mange tusind tak til alle der på en eller anden måde yder en indsats for fællesskabet i Højby S&G 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen
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