
 
 

 

Formandsberetning 2020 

Det har været et noget anderledes år at komme 

igennem. Man skal jo aldrig være bange for at 

prøve noget nyt, MEN her hører Corona ikke 

under!! ☹ 

Året 2020 startede fint op, der var fin tilslutning 

hele vejen rundt, måske kneb det lidt med 

badminton, men det hjalp at hele familien kunne 

få lov til, at spille sammen. 

Jeg oplever at volleyball, har lidt svære 

betingelser, at spille under. Kalundborg hal 1 er 

præget af mange aflysninger, nogle gange har det 

været muligt, at booke andre haller, som følge af 

disse aflysninger, men det er svære odds at samle 

folk og spille under. Men når man sidder på 

bookingportalen og køre hallerne igennem er der 

ikke mange muligheder. 

De forskellige kategorier fandt hurtigt mulige 

løsninger, da max antallet pludselig kun var 10 

personer. Vi fik hurtigt lært, at spritte af og bruge 

masker, så vi længst mulig kunne få lov til, at 

spille videre. 

Vi nåede inden Corona nedlukningen, at få 

afholdt generalforsamling. Generalforsamlingen 

gav nogle nye navne i bestyrelsen. Marianne 

Jakobsen overtog den ledige kasserer plads, 

Henrik Lund overtog den ledige plads i Bowling og 

Per Hansen sagde ja tak til et år mere som 

formand for billard. 

Kate og Georg Hansen meldte ud i løbet af 

efteråret, at det var deres sidste sæson. De har 

begge været med i rigtig mange år og der skal 

selvfølgelig lyde en meget!! stor tak til dem begge 

for deres store indsats. 

 

 

 

 

 

 

Kate Hansens redaktør plads har vi endnu ikke 

besat, da vi ikke helt har besluttet, om der er 

fremtid i vores blad eller man mere får 

nyhederne genne nyhedsbreve, hjemmeside eller 

facebook. Vi drøfter stadig fremtiden på dette 

område. 

Georg Hansens plads som forretningsfører, har vi 

fået Ulla Sørensen til, at overtage. Det var et job, 

der gav nogle problemer, at få besat. MEN vi er 

meget glade for at, Ulla tog udfordringen op. Vi 

vil spændt vente og se, hvilke alternative 

løsninger Ulla kommer med. 

Jeg har i den tid jeg har været formand kigget 

efter mulige samarbejdspartnere, som kunne give 

vores medlemmer flere muligheder, men også 

som kunne være til fordel, for vores 

samarbejdspartnere, men indtil videre ingen 

succes på dette område. 

Inden opstart i august prøvede vi noget nyt. Vi 

kørte ud og besøgte mange af virksomhederne i 

Kalundborg og gav dem en indbydelse til deres 

ansatte i håb om, at vi kunne lokke flere til, at 

dyrke vores forskellige kategorier. Men coronaen 

ødelagde lidt af det gode initiativ, det lukkede 

luften ud ballonen alt for hurtig. Hvis samfundet 

er til det i august, så prøver vi igen. 

Dansk Firma Idræts Forbund har mange initiativer 

til os og også mange spændende løsninger, men 

vi har ikke folkene til det. En af dem vi tog, var et 

kursus der hed Sundhedsambassadør. Der var 

fuld tilslutning til kurset, så dette vil vi måske 

overveje igen. 

 


