Generalforsamlingen 16. marts 2015

FORMANDENS BERETNING
Så skriver vi 2015 og igen det tid til at aflægge formandsberetning over for generalforsamlingen.
Dette er min 8 beretning om foreningens virke imellem to generalforsamlinger. Jeg er og har
været rigtig glad for at være formand for en af Faxe Kommunes største foreninger, når vi måler på
medlemstal og aktiviteter. Ydermere ser det ud til, at vi kan udvide foreningen med endnu en gren
af aktivitet, hvis generalforsamlingen her i aften – stemmer det igennem. Mere om det senere. Vi
er nogle stykker i bestyrelsen, som efterhånden mener, at vi hár trukket vores del af læsset, men
ligesom i alle andre foreninger er det også for os svært – ja stor set umuligt, at finde emner der har
lyst til at trække i bestyrelses-trøjen! For mit vedkommende kan jeg sige, at såfremt jeg senere
bliver genvalgt – bliver det mit absolut sidste år som formand. Vi skál finde nye og yngre kræfter.
Umiddelbart efter generalforsamlingen 2014 konstituerede bestyrelsen sig, og der har været
afholdt 8 bestyrelsesmøder i perioden.
Foreningsåret startede med Forårsfesten den 3. maj 2014, hvor vi igen kunne melde totalt udsolgt,
hvilket også betød, at der blev lavet et godt overskud til foreningen. Penge som igen kommer ud
og arbejde i afdelingerne. Vi kører samme koncept her i 2015 – den 16. maj og så skal vi måske
tænke anderledes i 2016 – det har vi ikke besluttet endnu.
I bestyrelsen har perioden siden sidste generalforsamling budt på nogle af de store udfordringer
og jeg som formand brugt en hel del tid på, at få reetableret bestyrelsen, hvilket lykkedes ved den
ekstraordinære generalforsamling tidligere på året.
De store udfordringer der har været var, at vi havde en afdelingsformand som af forskellige
årsager ikke havde den fornødne opbakning internt i afdelingen, samt at den nyvalgte kasserer ved
sidste generalforsamling – efter kort tid valgte at trække sig igen. Med hensyn til
afdelingsformanden er det jo således, at man ikke bare lige kan afsætte en som er valgt på en
lovlig generalforsamling og så er det det. Det var der en del der ikke ville eller kunne forstå, hvilket
afstedkom at nogle søgte andre græsgange. Det er jeg selvfølgelig ked af, men sådan må det altså
være i en demokratisk forening med vedtægter. Det lykkedes i løbet af året, at få en ny – og yngre
skal jeg ikke glemme at sige – til at overtage formandsposten i afdelingen og det blev gjort ved den
ekstraordinære generalforsamling tidligere. Velkommen til Thomas Borg.
Angående kassererfunktionen – som jo er en af de meget tunge poster i bestyrelsen og
foreningen, tilbød Ole Rasmussen sig igen – indtil vi havde fundet en løsning på denne udfordring.
Løsningen på dette viste sig så pludselig da petanque-afdelingens formand, mente at der var en af
petanquespillerne som måske var interesseret. Det viste sig heldigvis at være rigtig, og jeg var
meget glad for, at vi på den ekstraordinære generalforsamling kunne vælge en ny og kompetent
kasserer. Velkommen til Jens Hansen.
Angående arbejdet med Ny-Dalby Hal har det været noget mere op ad bakke end nogen af os
kunne have forudset i forhold tilladelsen til placering. Kort fortalt, så blev der afholdt et møde med
Faxe Kommunes planafdeling i slutningen af 2013.

Bavneskolen og Dalby hallen ligger i et landzoneområde midt i byzonen, hvilket betyder at enten,
skal der udarbejdes en lokalplan for området – som tager 9 – 10 måneder inklusive høringsfase
eller også kan der gives en dispensation hvis området forsat skal ligge i landzone. Den sidste
mulighed er tilstede fordi der ligger en sportshal i forvejen og området derfor ikke skifter markant
karakter ved, at der udvides med endnu en sportshal. Vi var sådan set klar til at sende en
ansøgningen om denne dispensation. Der kom så lige en Kommuneplan på tværs. Det er således at
alle kommuner hvert 4. år vedtager en ny kommuneplan. Det er den der danner grundlag for bl.a
lokalplaner osv. I dén kommuneplan som byrådet vedtog i november 2014 indgår, at området som
Bavneskolen og Dalby Hallen ligger på - skal ind i byzonen, hvilket også virker naturligt, men bare
ikke i forhold til vores planer om at komme videre hurtigst muligt. Efter en dialog med
planafdelingen i Faxe Kommune, har vi nu fået lov til at sende vores projekt frem med henblik på
at opnå dispensation fra landzoneloven som oprindeligt. Vi er klar med materialet og det vil blive
afleveret til planafdelingen snarest.
Informationsmødet som blev lovet sidste år, vil blive afholdt så snart vi har endelig accept fra Faxe
Kommune – forhåbentlig inden sommerferien.
Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet kontinuerligt med de forefaldne opgaver som har vist sig og
udover – som tidligere nævnt – arbejdet med at få reetableret sammensætningen af bestyrelsen
har vi besluttet at indkøbe et administrations- og regnskabssystem til kasseren. Dette betyder, at
kasserer-funktionen bliver knap så tidskrævende som hidtil – idet en del af opgaverne bliver lagt i
afdelingerne.
Kontingent opkrævningen vil foregå på en helt anderledes og smidig måde, forhåbentlig også til
gavn for vores medlemmer af foreningen.
Vi har fået monteret et nyt rullegitter ind mod køkkenet i stedet for de gamle låger, hvilket har
pyntet gevaldigt.
I min beretning ved generalforsamlingen sidste år nævnte jeg bl.a. skolereformen og hvilken
betydning den mon kunne få vores forening både på medlemssiden, men også med tiderne i
hallen og gymnastiksalen, da vi jo har hjemme i en skolehal/fodboldbane og ikke i en privat ejet
ditto.
1. Vores tider i hallen blev begrænset med ½ time dagligt og det siger sig selv, at det har givet
problemer i forhold til planlægningen at miste 2½ time om ugen.
2. Øgningen af idræt og bevægelse i skolen har vi ikke umiddelbart kunne mærke på vores
medlemsantal – hvilket andre foreninger har måttet konstatere.
3. Vi tilbød skolen at vi gerne ville lave et samarbejde i forbindelse med den øget idræt og
bevægelse i skolen – det var ligesom det der blev lagt op til da regeringen vedtog
skolereformen. Det ville så i givet fald være badminton, hvor vi kan byde ind med
instruktører. Dette samarbejde er endnu ikke etableret og det er ikke uvilje fra skolens
siden, men et spørgsmål om, at skolen også skal finde sine egne ben og stå på i forhold til
reformen. Disse former for samarbejde er heller ikke etableret i andre af Faxe Kommunes
skoler.

Hvad være er, er at vi konstant lever med den trussel om at nedlægge og flytte overbygningen på
Bavneskolen. Hvis det sker – vil det være mærkbart i vores forening – det er jeg slet ikke i tvivl om,
ligesom det vil være mærkbart for hele vores by.
Jeg vil ikke undlade her, at rette en stor tak til alle de borgere i Dalby der kom på barrikaderne og
markerede, at det vil vi altså ikke finde os i. Det har betydet, at hele denne skolestruktur, som er
så undergravende for vores og andre lokalsamfund i kommunen - bliver taget op til revurdering.
I slutningen af 2014 fik bestyrelsen en henvendelse fra nogle karate-udøvere, som forespurgte om
Dalby G & IF var åben for at udvide og optage en karateafdeling. Jeg afholdte møde med
initiativtagerne hvilket forløb godt og vi blev hurtigt enige om i bestyrelsen, at det skulle vi arbejde
videre med. Det betyder så, at vi må ændre vedtægterne for Dalby G & IF således, at vi kan åbne
på for yderligere en afdeling i vores forening. Denne vedtægtsændring vil komme på et senere
punkt i aften.
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at ændre vedtægterne således, at suppleanterne i de
forskellige afdelinger får bedre mulighed for at følge arbejdet i bestyrelsen, samt også at deltage i
bestyrelsesmøderne når et valgt bestyrelsesmedlem må melde afbud. Dette for, at få nogle flere
gjort interesseret i bestyrelsesarbejdet.
Med hensyn til aktiviteterne i foreningen vil jeg gerne takke for den opbakning som der bliver vist
når der er aktiviteter i hallen – næste større arrangement er gymnastikopvisningen men det er jeg
sikker på, at Lisbet vil komme ind på om lidt. At vi mærker opbakningen er med til at drive os alle.
Opbakning er der i indeværende år også blevet givet fra vores sponsorer. Vi er meget stolte over
og glade for, at vi stadig har så mange sportsinteresserede erhvervsdrivende i vores nærområde,
der kan se en gevinst og er villige til at lægge penge i foreningen. Tusind tak for det.
Jeg vil gerne rette en stor tak for alt det frivillige arbejde der ydes af vores trænere og instruktører.
Uden dem var der ingen aktiviteter og dermed ingen idrætsforening. Ligeledes en stor tak til
afdelingsformændene for jeres store indsats til glæde for medlemmerne i afdelingerne. Derudover
også en stor takt til næstformanden, sekretæren og kasseren for jeres store indsats. Tak til Ole
Rasmussen for arbejdet med hjemmesiden og for at du trådte til i forbindelse med udfordringerne
på kasserer-posten. Der skal også lyde en stor tak til Charlotte Rasmussen som i samarbejde med
Berit Porsborg yder en uvurderlig indsats i forbindelse med driften af cafeteriet. Der er virkelig styr
på cafeteriet.
Til slut vil jeg takke alle dem der arbejder anonymt i kulisserne og dem er der rigtigt mange af –
tænk blot på madaftnerne om torsdagen i vinterperioden. Dette engagement i vores forening – er
særdeles vigtig og vi er meget taknemmelige for det.
Torben Reiner Jensen
Formand.

