Bestyrelsen beretning på generalforsamlingen den 21. marts 2019

Året der er gået siden generalforsamlingen i 2018
Det har været et travlt og godt år for Veteransport. Vi har mange forskellige aktivitetstilbud til
vore medlemmer.
Boccia (handikap), Bordtennis, Bootcamp, Bowling. Fitness, Golf, Krocket, Linedans,
Minitennis, Motion, Petanque, Ryghold, Stavgang, Stolehold, Svømning, Svømning vandskræk,
Vandgymnastik, volley, yoga, Zumba.
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 måde at tilgodese. Vi har gode dygtige
instruktører/ledere på alle områder, der efter bedste evne varetager alles behov.
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.
Handikapaktiviteter(med tilbud om kørsel)
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.
Vandgymnastik har vi endeligt fået etableret igen. Vi skal ikke lægge skjul på, at det har været
en sej proces. Efter mange års frivilligt arbejde valgte de fleste af vore handikaphjælpere at
sige stop. Vi skulle så i gang med et nyt team. Der skal lyde en stor tak til de ”gamle” hjælpere,
som kom og gav en hjælpende hånd med at sætte de nye ind i, hvordan det fungerer i
svømmehallen.
Sommeraktiviteter
Vi forsøger hvert år at tilbyde Sommeraktiviteter til vore medlemmer, hvilket også gjorde sig
gældende i 2018. 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 2018 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 2018 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),
Temadage om forebyggende hjemmebesøg og orientering om demens, 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 2018, en bestemt dag.
Det lød på 963 cpr. nr. og 1462 der er tilmeldt vore forskellige aktiviteter. Tallene svinger hele
tiden, der kommer nye til og der vil være medlemmer som af en eller anden årsag holder op.
Veteransports rejse aktiviteter.
I det forløbne år har der igen været en pæn aktivitet i Rejseafdelingen. I marts måned blev der
arrangeret en eftermiddags tur med 52 deltagere – en musical-tur ”Midt om natten” i Tivolis
Koncertsal. En flot forestilling med en masse Kim Larsen sange – og herefter gik turen tilbage
til Taastrup, hvor der var fælles spisning på Bistro Cassandre, Taastrup Torv. Årets udlandstur
gik til Mallorca, med spændende udflugter, bl.a. til Jacob og Patricia Asbæks galleri og
kunstnerrefugium – en 6-dages tur med dejligt vejr, god mad, og dygtige rejseledere/guider.
Den årlige revytur til Nykøbing F., med i alt 86 deltagere blev også en god tur med godt vejr
og stop ved Krokodillemuseet i Eskilstrup. Herefter kaffe m/kage i Guldborg, og så til
Nykøbing F., hvor en dejlig 3-retters middag ventede inden vi så den flotte revy.
I 2019 er der p.t. planlagt 3 ture. En 3- dages tur til Sønderjylland/Tyskland, i juni måned.
Hvor vi bl.a. skal se Sønderborg-revyen, og en 8 dages tur til Makedonien med fly i august
måned. Der er udsolgt til begge disse ture. Herudover har vi for 3 uger siden udbudt en
halvdags tur til Korsør, den 13. september. Her skal vi bl.a. til stort Ålegilde med musikalsk

underholdning + dans. Se programmet i TIK-Klubhuset er du/I hurtige, så skulle der stadig
være få pladser tilbage. Rejseafdelingen har nu oprettet sit eget ”kundekartotek”, således at
alle interesserede modtager oplysninger om arrangementerne samtidig. Registrering i
rejsekartoteket kan ske ved at sende en mail til: rejseafd@veteransport.dk , eller ved at skrive
sig på en liste, der ligger på idrætskontoret i TIK-Klubhuset.
Klubhuset – ”kaffestuen”
En af de væsentligste ting for mange medlemmer af 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. I marts og april prøvede vi igen at sælge Lillebror lodsedler, men denne
gang svigtede salget. Vi solgte kun 92 lodder, og fik en provision på 782 kr. så erfaringen er, at
vi ikke viderefører salget.
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

Veteransport i TIK
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 21.marts 2019 kl. 13.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Forelæggelse af bestyrelsens budget for kommende år.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg for 2 år er:
Vibeke Franzen
Knud Janum

valg til formand, villig til genvalg
villig til genvalg

7. Valg af suppleanter for 1 år.
Vagn Sørensen
villig til genvalg
Leif Rønne Jacobsen
villig til genvalg
Erik Sundgaard
villig til genvalg
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmerne har kun stemmeret ved personligt fremmøde.

Vel mødt til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

