Bestyrelsen beretning på generalforsamlingen den 19. marts 2020.

Året der er gået siden generalforsamlingen i 2019.
Det har været et travlt og godt år for Veteransport i forhold til Idrætsaktiviteterne og det
sociale samvær i foreningen. Med hensyn til aktiviteterne er det vores målsætning, at tilbyde
aktiviteter, som alle kan deltage i uanset om man tidligere har dyrket idræt. Som helhed
vurderer vi i bestyrelsen, at de etablerede aktiviteter fungerer godt. Der vil hele tiden være
ting, som vore medlemmer ønsker ændret eller efter deres mening bør laves på en anden
måde, det prøver vi efter bedste evne at tilgodese. Vi har gode dygtige instruktører/ledere på
alle områder, der efter bedste evne forsøger at varetage alles behov.
Handikapaktiviteter (med tilbud om kørsel)
Boccia
Vi kan igen med stor glæde konstatere, hvor velfungerende boccia er for de handikappede og
samtidig sige tak til de frivillige hænder, som er omkring aktiviteten.
Det var med stor glæde og stolthed for Britta Harding Nielsen og Veteransport, at Britta
modtog årets handikappris 2019, for nominerede person kandidater. Ligeledes rart at hele
boccia – holdet og hjælpere mødte op til prisoverrækkelsen i Taastrup Teater den 29.
november 2019. Det blev en rigtig hyggelig dag med taler, musik og reception.
Vandaktiviteter
Fungerer godt, desværre er der ikke så mange tilmeldte som for nogle år tilbage.
Vi har mange forskellige aktivitetstilbud til vore medlemmer.
Boccia (handikap), Bordtennis, Bootcamp, Bowling. Bowls, Fitness, Golf, Krocket, Minitennis,
Motion, Petanque, Ryghold, Stavgang, Stolehold, Svømning, Svømning vandskræk,
Vandgymnastik, volley, yoga,
De sidste par års beretning har indeholdt meget tekst om svømmehallen, men nu er der lagt låg
på flere informationer, dem har I fået nok af. Vi tror på, at det nu fungerer, det tætte
samarbejde vi har med svømmehallen er rigtig godt, vi får løst mange af de problemer som
opstår i hverdagen hurtigt.
Sommeraktiviteter
Vi forsøger hvert år at tilbyde Sommeraktiviteter til vore medlemmer, hvilket også gjorde sig
gældende i 2019. Vi tilbyder aktiviteterne i det omfang, vi har ledere og instruktører til den
pågældende aktivitet, og at det er et ønske fra medlemmerne side, at fortsætte en kortere eller
længere periode. Det blev i 2019 endnu engang en succes med stor tilslutning. Krocket,

stavgang og petanque får altid flere aktive når vejret bliver bedre, selvom det er aktiviteter der
kører hele året rundt. Golf, som vi kun har i sommerperioden, var ligeledes godt besøgt.
Der skal lyde en stor tak til de frivillige ledere og hjælpere, som varetager
udendørsaktiviteterne.
Der vil være svømmeaktiviteter i maj måned i år.
Sommerprogram vil komme i løbet af april.
Bestyrelsen har besluttet at der ikke skal betales kontingent for sommeraktiviteterne.
Det gælder for de medlemmer, der har deltaget i aktiviteten 2019 og hvor den fortsætter i
sommerperioden.
Arrangementer
Veteransports medlemmer deltager i de tilbud, vi får udefra, og vi arrangerer også selv mange
ting. Der er fællesarrangementer for alle vore medlemmer + at de forskellige aktivitetsområder
har løbende arrangementer gennem hele året til stor glæde for de medlemmer, som deltager.
Specielt krocket og stavgang har mange forskellige tilbud. Dertil kommer turneringer som
krocket og bowling deltager i.
Jeg nævner kort i flæng.
Afslutningsfest, Julefrokost, TIK`s – Pokalfest, Nykøbing F. træf, Senior Shoppen (modeshow),
Temadag om Arv og testamente, TIK-Funday. Kanotur,, servering ved Høje Taastrups
Kommunes julearrangement.
Status på Veteransports elektroniske IT system og Hjemmesiden
Det fungerer godt med udsendelse af aflysninger og andre informationer af aktuelle ting. Det
kræver dog, at vore medlemmer løbende holder os orienteret om ændringer af e-mail og tlf.
(ændringer skal sendes til Annie Morelli).
Hjemmesiden er godt opdateret, der kan du også få dine informationer. Det sker stadig at vi får
akutte aflysninger sent om aftenen eller lige før kl. 7.00 om morgenen.
Lidt statistik
Veteransports medlemstal blev opgjort i november måned den 25.11.2019,
Det lød på 969 cpr. nr. og 1457 aktivitetsmedlemmer til de forskellige tilbud Veteransport har.
Tallene svinger hele tiden, der kommer nye til og der vil være medlemmer som af en eller
anden årsag holder op.
Veteransports rejse aktiviteter.
Siden generalforsamlingen i 2019 har rejseafdelingen arrangeret en 3-dages bustur i juni
måned til Sønderjylland – Tyskland inklusiv. Sønderborgrevyen (78 deltagere). Herefter en 8 –
dages flyrejse i august måned til Makedonien (54 deltagere)+ en 1 - dages tur til Ålegilde i
Korsør i september måned (48 deltagere). Rejserne bliver udsolgt på rekordtid. I forbindelse
med turen til Ålegildet i Korsør rundede Rejseafdelingen deltager nr. 2000. 2020 startede med
en 1- dages tur til jazz – festival i Thorsvang på Møn i februar måned (84 deltagere). Næste tur
var en eftermiddagstur, søndag den 15. marts (52) deltagere til ABBA – musical – tur til MA MA

MIA, i Tivolis Koncertsal, afsluttende med fællesspisning i Taastrup på Bistro Cassandre, for de,
der havde lyst. Næste arrangement bliver en 3 – dages tur bustur til Fyn og Ærø i juni måned
med (78) deltagere. Denne tur afsluttes med et besøg i Odense Sommerrevy. Sidste rejse 2020
bliver en 8 – dages flyrejse til Italien (Toscana), i september måned med (45) deltagere.
Herudover kommer muligvis endnu en 1- dages tur i efteråret.
Klubhuset – ”kaffestuen”
En af de væsentligste ting for mange medlemmer i Veteransport er vores mulighed for at
benytte TIK`s fælles klubhus hver dag i forbindelse med vore mange aktiviteter i TIC,
Svømmehallen, Parkskolen og udendørs.
Det giver veteranerne en god mulighed for en hyggesnak over en kop kaffe eller te – lære
hinanden bedre at kende – få nye venner – aftale andre fælles gøremål – ja, i det hele taget et
positivt socialt givende samvær. Her ligger også nyt informationsmateriale og
tilmeldingsblanketter til vore mange aktiviteter, udflugter/rejser og andre tilbud. Du behøver
således ikke altid at gå på nettet – og det er heller ikke alle ting, som står på vores hjemmeside.
Veteransport er meget glad for de mange frivillige medlemmer, som er villige til at yde en
indsats i vores kaffeteam. Her er flere forskellige opgaver – lave kaffe/te, smøre
ostemadder/rullepølsemadder og modtage de mange tilmeldinger og indbetalinger til diverse
arrangementer i årets løb – og ikke at forglemme lige få en lille hyggesnak. Flere har også en
opgave som indkøber af diverse varer til forbruget i kaffestuen, og der skal holdes øje med
hvad der mangler.
Det at vi kan råde over Klubhuset i dagtimerne er noget særligt, og vi er taknemmelige for at så
mange medlemmer bakker det op.. Fra bestyrelsens side vil vi gerne udtrykke EN STOR TAK til
alle i vort kaffeteam.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle vore samarbejdspartnere i dagligdagen.
Det gælder personalet i Taastrup Idræts Center og personalet i Taastrup og Fløng
Svømmehal, Parkskolen og Bowlingcentret og til Jeanet på Idrætskontoret.
Og ikke mindst til alle de mange frivillige som giver en hjælpende hånd i dagligdagen
Ligeledes skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde
i det forløbne år.
Veteransport bestyrelsen
Vibeke Franzen

