
Generalforsamling 15.februar 2022 

Det er nu tid til at aflægge årsberetning for året 2021. Generalforsamlingen kan vi igen 
afholde i februar, efter en veloverstået Corona pandemi eller næsten overstået. 

2020 og 2021 var årene hvor vi blev begrænset på mange måder. Det har været 
vanskelige år, med meget lidt samvær og aktivitet. Bestyrelsen har været opmærksomme 
på at Corona pandemien har haft indflydelse på Foreningens eksistens. Det kunne tydeligt 
mærkes i alle aktiviteter. 

Sidste år havde foreningen 149 medlemmer, 103 kvinder og 46 mænd. I år er 
medlemstallet på vej op igen. Foreningen har nu 257 medlemmer, hvoraf 14 er 
æresmedlemmer. Ser vi på aldersfordelingen, så giver den anledning til at vi må tænke på 
at gøre en indsats for at få flere yngre medlemmer med i foreningen.  

Jeg spørger nu: Kunne det tænkes at vi skal tilbyde aften åben i sommerhalvåret, med 
træningstider der tiltrækker yngre medlemmer. Aldersfordelingen viser at, der mangler 
mænd i foreningen.  Fra 60 år til 69 år er der 33 kvinder og 4 mænd. Fra 70 til 100 er der 
170 kvinder og 50 mænd. 

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

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

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 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. 

Ved hjertestarteren hænger der nu opslag hvorpå det står, hvem der er sponsorer til 
hjertestarteren. Det er Morsø Kommunes Folkeoplysnings Udvalg, Ford, Tømmergården, 
Ingemann Larsen, Bjørn Filtenborg og Frøslev Mollerup Sparekasse. 

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

Hjertestarteren har ikke været i brug endnu, det giver tryghed at den er her, men vi har 
oplevet at have besøg af både ambulance og lægehelikopter. 

I 2021 har vi også været plaget af hærværk på klubhuset og skuret. Den 23. - 24.maj og 
igen 6 -7.juni. Ret voldsomme hærværk. Jernstangen fra lågen er væk, der blev lavet hul i 
taget og tagrender blev sparket ned sammen med vægbeklædning på ydersiden af huset. 



Vi besluttede at vi ikke bare kunne se til, noget måtte der gøres. Vi skulle have 
overvågning sat op. Vi fik hjælp til valg af overvågning af Niels Petersen, Morsø 
Kommune. 

Om Overvågning af klubhus: 

8.juli modtog vi tilbud fra ACN Sikring, Fruevej i Nykøbing. 

20.juli blev 2 kameraer sat op 

26.juli modtog vi instruktion fra ACN Sikring til Karen Kristensen, Bent Lund og Mette 
Jensen. 

29.juli Registrering af overvågning sendt til politiet via deres hjemmeside. Sker der noget 
her i nærheden kan politiet gennemse overvågningen og bruge det de ser. 

EX. – vi tænker lidt tilbage: 

Fredag 29.juli holder petanque grillfest, omkring midnat er der besøg af unge mennesker. 

Lørdag aften 30.juli og natten til søndag bliver der holdt stor fest af unge mennesker ved 
klubhuset, de er også oppe på taget og springe rundt. Svineri efterlades, bordene ridses 
og der er forsøgt tændt bål på et bord. 

Søndag aften og natten til mandag er der igen besøg af unge mennesker, der tændes bål 
på bord og på fliserne. Svineri efterlades. 

Optagelserne har Karen og Mette set igennem og lagt på USB stik. 

Mette har kontaktet politiet, afleveret 3 usb stik, sendt mail til betjenten og anmodet om 
møde. Mødet blev et telefonmøde i september. 

Bestyrelsen blev kontaktet af Viggo Nielsen med forslag om opsætning af lys under 
halvtaget med sensor der tænder når der er bevægelse. Det ville betyde, at vi bedre kan 
se på overvågningen hvad der sker og hvem der opholder sig der når det er mørkt. Det 
blev hurtigt besluttet og Jens Evald Kjeldsen har sørget for kontakt til elektrikeren. Lys og 
sensor er sat op.  

Siden er der sket det, at der stadig er unge mennesker på besøg aften og nat. De hygger 
sig, de nyder tilsyneladende at der er kommet lys op. Der er ”ikke” hærværk længere, men 
bordene kan godt få ridser og det kniber med oprydning. 

Vi gennemser videooptagelserne med jævne mellemrum, året rundt. Jeg tror jeg må sige, 
vi nu lever med de unge. Der er sket en forandring. Det kan være, at SSP har kontaktet de 
unge, mens politiet tager sig af de unge under 15 år. 

Får vi hærværk igen skal vi lave en anmeldelse med erstatningskrav og sende den til 
politiet. 

En god nyhed: Foreningen har modtaget 4000 kr., som vi vil bruge som tilskud til en bustur 
i foråret. 



Åbent hus blev afholdt 26.august 2021 kl. 13 – 17. Vejret var ikke med os, det blæste    
”en halv pelikan” og det var koldt. De forskellige aktiviteter blev afholdt, men kun kort, men 
vi fik få nye medlemmer. 

Vi havde søgt Udviklingspuljen om tilskud til arrangementet, og vi fik det beløb vi havde 
søgt. 

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 12 medlemmer. 
Aktiviteten blev lukket ned i marts på grund af Corona. Der har været aktivitet i efteråret.  
 
For KROLF kommer vi til at mangle en kontaktperson når sommersæsonen starter. 
Der spilles tirsdag eftermiddag fra kl. 14-16, fra april til sidst i september. De er 3 - 4 spillere, 
vil meget gerne være flere. 
 
For STAVGANG er Marie Andersen kontaktperson. 
Der har været meget lidt aktivitet i 2021 på grund af Corona. De er nu 8 medlemmer der 
mødes hver onsdag formiddag kl. 9.30-11. Er blevet ældre, men nyder samværet. 
 
For PETANQUE er Jens Evald Kjelstrup kontaktperson. 
2021 var også et år hvor Corona var en medspiller. Vi aflyste vores spil i Gærup i januar og 
februar også vores forårsstævne valgte vi at aflyse. 
 
Vi deltog i DGI’s sommerturnering med 8 hold, det var en tilbagegang på 2 hold.  
Vi skal have nogle flere til at deltage i sommer, det er meget besværligt at få deltagere til at 
spille tirsdag aften. Vi gør hvad vi kan, men åbenbart ikke nok. 
 
Internt stævne afholdt d.12/7 med 55 deltagere, en rigtig god dag med fint vejr. Med Karen 
Uggerby som vinder. 
 
Grillfest 30/7 med 57 deltagere, fint vejr. Litta og Erling leverede maden rigtig godt. Else, 
Ulla, Karen Margrethe bagte kage til kaffen, tak for det. 
 
Åbent Hus d.26/8 på trods af koldt vejr mødte mange op. 
 
Morsø Mesterskab aflyst i august, for få var tilmeldt, kun deltagere fra Senioridræt. Ingen 
tilmeldte fra landet, for dårligt. 
 
Efterårsstævne 5/9, 66 deltog 36 fra fremmede klubber, ikke så mange som der plejer – 
Corona var en ubekendt deltager. Roser fra de deltagende klubber, for et godt stævne. 
Vindere: Poul Bovbjerg, Morsø og Frede Nielsen, Sydmors. 
 
Julepetanque d,6/12 blev til bankospil. Snevejr og is på banerne. En hyggelig dag med spil 
og frokost, og eftermiddagskaffe med kagemand sponsoreret af Kaj Ove og hjemmebag 
Anne Grete.  
I vinter er vi mellem 30 og 50 der spiller mandag og torsdag, rigtig godt fremmøde. 
 



 
 
 
For KROKET er Poul V. Andersen kontaktperson. 
Poul fortæller, at de spiller kroket tirsdag og torsdag formiddag. Søndag spilles der kl. 13.  
De er ca. 20 spillere. 
 
 
For GYMNASTIK mandagsholdet er Ragna Vigsø Søndergaard kontaktperson og Bodil 
Pinholt er instruktør.  
 
 
For GYMNASTIK onsdagsholdet er Mette Jensen kontaktperson og Karen Lundsby er 
instruktør. 
 
 
For begge gymnastikhold gælder det: 
 
I foråret oplevede vi gymnastik var lukket ned, vi kunne ikke komme i hallen. For at komme 
i gang igen, bare det at mødes ville betyde rigtig meget for mange. Derfor forsøgte vi os 
med udendørs gymnastik ved klubhuset, her var der toiletter og køkken. Det blev en succes. 
Efter gymnastikken serverede vi kaffe, det skal lige siges at det ikke er noget gymnasterne 
har været vant til, men hold nu op hvor de nød det – og snakken gik. 
Udendørs gymnastik er godt, man skal så bare leve med vejret der skifter mellem regn, sol 
og blæst. 
 
 
I 2021 har vi holdt 11 bestyrelsesmøder.  

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

 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for jeres indsats.  
 
Vi glæder os nu over, at landet åbner mere op - og fra 1.februar 2022 er helt åbent -. 
Vi er nået så langt i vaccination køen, alle har fået det tredje stik og vi kan alle være 
sammen igen og nyde samværet. 
 
Det anbefales af sundhedsmyndighederne, at vi skal fortsætte med god håndhygiejne, 
vaske hænder eller bruge sprit og vi skal fortsætte med ekstra fokus på god rengøring. 
 
 
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.  

Det føles godt at blive mødt med et smil og en kvik bemærkning. 



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

Tak for ordet. 

 

Mette Jensen, formand. 

 

 
 

 


