
Generalforsamling 25.maj 2021 

 

Det er nu tid til at aflægge årsberetning for året 2020. Generalforsamlingen skulle være 
holdt i februar, men måtte udsættes på grund af Corona pandemi. 

2020 var året hvor vi blev begrænset på mange måder. Det har været et vanskeligt år, 
med meget lidt samvær og aktivitet. Bestyrelsen har været opmærksomme på at Corona 
pandemien har haft indflydelse på Foreningens eksistens. Det kan tydeligt mærkes i alle 
aktiviteter. 

Foreningen har 149 medlemmer, 103 kvinder og 46 mænd. 

Foreningen tilbyder aktiviteter som dans, gymnastik, stavgang, krolf, petanque og kroket. 

Som medlem af foreningen kan man for 200 kr./pr. halve år, deltage i de aktiviteter man 
har lyst til, og det er der også flere der gør. 

Morsø senioridræt er en velfungerende forening med mange engagerede medlemmer, 
som tager sig af de forskellige aktiviteter og de mange praktiske gøremål. Opgaverne med 
rengøring inde og ude, og vedligeholdelse er fordelt mellem medlemmerne.                                      
Både klubhuset, skuret til rekvisitter og udearealet fremstår meget velholdt.  

2020 var også året hvor bestyrelsen satte sig som mål, at få en hjertestarter sat op på 
klubhuset. Målet er nået. Maj 2021 blev hjertestarteren sat op og 32 medlemmer er 
uddannet til at give førstehjælp og betjene hjertestarteren. Alle har modtaget kursusbevis. 

Økonomien til hjertestarteren er hentet ved kontakt til virksomheder om, at blive sponsor 
ved at give et beløb til foreningen og restbeløbet blev søgt ved henvendelse til Morsø 
Kommunes Folkeoplysnings Udvalg. De fem virksomheder er Ford, Tømmergården, 
Ingeman Larsen, Filtenborg og Frøslev Mollerup Sparekasse. 

Brandinspektør Mogens Hansen har nu lagt placering af hjertestarteren ind 
på hjertestarter.dk og kan dermed benyttes af 112 og alle andre der har brug for en hjertestarter. 

Der er taget 4 billeder af placering på klubhuset, så den er derfor let at finde. 

Morsø Senioridræt, Elsøvej Cirkuspladsen 8, 7900 

Placering: Hænger under halvtaget på klubhuset. 

Det var de indledende ord, nu skal vi høre fra de forskellige aktiviteter: 

For SENIORDANS er Ingrid Daugaard kontaktperson og instruktør er Karen Marie 
Andersen. Der er i dag 47 medlemmer. Aktiviteten blev lukket ned i marts på grund af 
Corona. Der har ingen aktivitet været resten af året.  
 
For KROLF er Dagny Pleidrup Sørensen kontaktperson. 
Der har været meget lidt aktivitet i 2020 på grund af Corona. Der spilles tirsdag eftermiddag 
fra kl. 14-16, fra april til sidst i september. De er nu 3 spillere, men de vil meget gerne være 
flere. 



 
For STAVGANG er Marie Andersen kontaktperson. 
Der har været meget lidt aktivitet i 2020 på grund af Corona. De er nu 8 medlemmer der 
mødes hver onsdag formiddag kl. 9.30-11. De er blevet ældre, men nyder samværet. 
 
For KROKET er Poul V. Andersen kontaktperson. 
Året 2020 har været, et ret træls år. På grund af Corona og nedlukninger, blev vores stævner 
aflyst. Vi nåede at deltage i stævnet i Steenbjerg, med ca. 10 spillere. Trods nedlukningen 
har vi haft en del aktivitet på frivillig basis.  
 
For PETANQUE er Jens Evald Kjelstrup kontaktperson. 
2020 var et meget specielt år, på grund af Corona var det meget småt med aktiviteter i 
petanque. Der var kun mandag og torsdage med få deltagere, huset var lukket i perioder.  
Vi måtte tage kaffe med hjemmefra. 
I 2021 håber vi at kunne afholde Internt Stævne i juli, grill også i juli, Morsø Mesterskab i 
august og efterårsstævne i september.  
Vi har behov for at mødes socialt. Vi vil også alle have fået vores Corona Pas og vaccine, 
det må give os mere frihed. 
Der er stadig børn/unge der kommer forbi og laver hærværk, det er en plage, at de ikke kan 
opføre sig pænt, lade være med at ødelægge vores ting, og rydde op efter sig. Her i pinsen 
var der store ødelæggelser på huset, som vi anmeldte til politiet som hærværk. 
 
For GYMNASTIK mandagsholdet er Karen Kuchel kontaktperson og Bodil Pinholt er 
instruktør. For GYMNASTIK onsdagsholdet er Mette Jensen kontaktperson og Karen 
Lundsby er instruktør. 
Inden nedlukning på grund af Corona pandemien var der 42 på mandagsholdet og 37 på 
onsdagsholdet.  
Det har været et turbulent år med opstart uge 2 og nedlukning i uge 12. 
Opstart igen i oktober, med hallen opdelt i zoner efter DGI’s anbefaling. I hver zone måtte 
der være 10 gymnaster. 
 
Efter ny besked fra DGI blev det på bestyrelsesmødet 20. november besluttet, at opdele 
gymnasterne, da der kun måtte være 9 gymnaster og 1 instruktør pr. zone og hver zone 
skulle have deres egen instruktør, egen musik og egne øvelser. 
Derfor måtte vi skærpe retningslinjerne, hvilket betød at der nu kun måtte være 9 gymnaster 
og 1 instruktør i hallen.  
Alle bar mundbind til og fra hallen, dog ikke under gymnastikken. 
 
Da forsamlingsforbudet blev ændret til 5 personer i december, besluttede vi at lukke 
foreningen for alle aktiviteter. 
 
I 2020 har vi holdt 9 bestyrelsesmøder, nogle møder begrænset til 5 medlemmer pga. det 
gældende forsamlingsforbud.  

Vi har truffet beslutninger og ikke altid var populære. Det har været en vanskelig tid med 
meget læsestof vi har skullet sætte os ind i, restriktioner og anbefalinger der ikke altid var 
forståelige.  



Restriktioner der har betydet lukket klubhus, åbent køkken, åbne toiletter og i december 
helt lukket klubhus. 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for jeres indsats. I/vi har kæmpet bravt, for at 
medlemmerne i Morsø Senioridræt har fået mulighed for, at dyrke deres idræt under 
forsvarlige forhold, med de restriktioner og anbefalinger, som alle er underlagt her under 
Corona pandemien.  
 
Vi glæder os nu over, at landet åbner mere op, og vi er nået så langt i vaccinationskøen at 
næsten alle er vaccinerede så vi kan være sammen igen og nyde samværet. 
Vi ser fremad.  
 
Vi drøfter nu hvordan vi får genstartet aktiviteter. Får flere medlemmer, og får medlemmer 
tilbage i foreningen.  

Et Åbent Hus er ved at blive planlagt. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle der gør et stort stykke arbejde for foreningen, for jeres 
måde at være på - så man føler sig velkommen i foreningen.  

Jeres arbejdsindsats både ude og inde med kaffe brygning, planlægning af aktiviteter, 
rengøring, maling, reparationer, rivning og lugning, alt det er med til, at der altid ser pænt 
og godt ud og at foreningen er velfungerende og med et højt aktivitetsniveau. 

Tak for ordet. 

 

Mette Jensen, formand. 


