
Årsmøde 5 marts 2014 

Jeg fik forleden bladet Udspil som er DGI’s blad for alle aktiviteter. 

Overskriften var: De nye seniorer har fart på. 

Jeg læste artiklen og I svarer godt, til det der anbefales. Her er lige lidt fra bladet. 

Seniorer og 60+ ere. dyrker idræt og motionerer i et omfang, som generation aldrig før har 
gjort. 

Flere og flere seniorer kræver kvalitet i den træning de tilbydes. Vi kræver meget af 
samfundet og samfundet kræver tilbage.                                                                                           
Foreninger skal afspejle samfundet, vi skal lade os provokere og tænke nyt. 

Færre seniorer vil træne på bestemte tider og færre vil deltage på organiserede hold.                 
Der skal tilbydes et - tag selv bord. 

Det nytter at dyrke idræt og motion, det ved vi. Motion styrker hjernen, hæmmer aldring, 
giver bedre blodforsyning i kroppen, og giver et velvære der kan være en sur træning værd.  

Vi ved, det er vigtigt at holde kroppen i gang, ellers læs bare om regeringens/kommunens 
hjemme-rehabilitering. Det er, som om man politisk ikke bryder sig om svækkelse, og det kan 

blive et samfundsmæssigt pres på den enkelte. Så ingen kære mor – bare hold ved. 

Nu er seniorer jo ikke en ensartet gruppe, og der er nok også en forskel på by og land,               

med hensyn til krav. 

Og selvfølgelig skal der være kvalitet i træningen, og der er kvalitet i træningen her, Vi plejer 

bare ikke bruge ordet kvalitet, men hvad skal efterhånden ikke kvalitets stemples. 

Uanset hvor sundt det er at træne, uanset hvor meget alt kan måles, kan det sundeste og mest 

virkningsfulde ikke måles.                                       

Nemlig det værdifulde samvær alle her byder ind med.  

Jeg tror ikke der er nogen, der går hjem og tænker:  

                                         ”Sikke dog et kvalitets rundsving vi havde i dag”, nej vi går 
hjem med følelsen om, hvor hyggeligt det var at være sammen om træning, dans, sang og kaffe. 

I er en kraftfuld ressource ikke kun her, men overalt i vores lokalsamfund. Tag et blik på alle 

de foreninger i er frivillige i, tænk på hvad der ville ske, hvis I blev look outet. Det ville kunne 
mærkes. - Så lad os holde os i gang 

Idræt om dagen har holdt godt fast i de tiltag, der var fra sidste år, og herefter  jul også prøvet 

bowls, et spil der ved første kendskab ser let ud. Et  taktisk og udfordrende spil som er ret 
sjovt.  Vi har en stor fordel, ved at kunne benytte svømmehallen, og altså også har et tilbud der. 
Det tag selv bord jeg omtalte før, tager I selv, I vælger hvad I vil efter kaffen    

Vi har også et markeds og gåturstilbud. UPS jeg kom vist lige til at nævne marked.  Vi tjener 

mange penge og som KFUM idrætsforening bruger vi mange penge.  



Vi har altid arbejdet for at holde kontingentet nede. Det må vi vel sige, at det lykkes,                    
25 kr. for en formiddag incl. kaffe. Det er klart, at det skal der arbejdes for på anden vis. 

Hallejen er en stor udgift, og det kræver sit at få penge samlet til den, jeg synes kommunen 
skulle slette den, og glæde sig over et højt aktivitets niveau der styrker sundheden. 

Derfor har vi brug for alle hænder til markedshjælp, så efter vinterferien er invitationerne 

klar. Tænk gerne om I kender nogen, der vil give et nap med i tombola eller lignende.. 

Gåture 

Vi forsætter med gåturene når det bliver forår. Har I steder, I vil foreslå tager Anne Margrethe, 
Ingrid og jeg gerne imod. Vi har også en plan, men vi vil gerne inspireres. 

Tak for et godt samarbejde med jer alle om Idræt om dagen, tak til musik og sangformand, til 
alle der rydder væk, kører væk og tørrer af. Tak for jeres gode humør - det gir masser af 
energi og lyst. 

Tak til trænerne for et godt og værdifuldt arbejde, med gymnastik, folkedans og svømning.  
Der er altid noget nyt, eller noget vi elsker at gentage, Vi tager på kurser i de nyeste trends, 

men har dog ikke tilmeldt os ”Numseryste kursus” endnu….. 

Tak til bestyrelsen for dejligt samarbejde og hjælp til at huske og ikke mindst rette. 

Tak til hallen for altid venlig behandling,                                         

og god teknisk hjælp til musikken. 

Jeg glæder mig til resten af sæsonen sammen med jer alle. 

På vegne af Idræt om dagen                                   

Emmy 

 

 


