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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 28. marts 2023 

                      Året der er gået siden sidste generalforsamling 2022. 

 

Det har været et travlt og godt år for Veteransport, hvor vi haft gang i mange aktivitetstilbud til vores 

medlemmer. 

Bordtennis, boot camp, bowling, fitness, golf, kroket, minitennis / pickleball, motion / boldaktiviteter, 

Yoga hold, ryg motionshold, petanque, spinning, stavgang, svømning, vandgymnastik/ varmtvand og 

volley. I alt 19 aktiviteter tilsammen med handicap holdene. 

Handicap aktiviteter: Boccia, stolegymnastik, svømning og vandaktiviteter. 

Som helhed vurderer vi i bestyrelsen, at de etablerede aktiviteter fungerer godt. Der vil altid være ting, 

som vores medlemmer ønsker ændret eller efter deres mening bør laves på en anden måde. Det prøver vi 

på bedste måde at tilgodese. Vi har rigtig gode og dygtige instruktører/ ledere på alle områder, der efter 

bedste evne varetager alles behov. Vi har udviklet et koncept i Veteransport i forhold til de aktiviteter, så 

du kan være med som ”frisk ældre” til du næsten ikke kan bevæge dig længere, det er vi stolte af. 

Partnerskabsaftale mellem Veteransport og Høje Taastrup kommune. 

Veteransports aftale med Høje Taastrups kommune, Partnerskabsaftalen, som første gang blev 

underskrevet i 2012, er opsagt af HTK i 2024. Beløbet har hidtil været på 400.000 kr. Fordelingen har været 

200.000 kr. i tilskud til transport af handicappede og mindre mobile medlemmer, som ikke er i stand til at 

transportere sig til foreningens aktiviteter og 200.000 kr. som tilskud til særlig udgifter ved aktiviteter for 

målgruppen + 60. 

Høje Taastrup kommune er efter en sparerunde kommet frem til, at tilskuddet bliver beskåret med 

100.000 kr. årligt. Dette vil gå ud over kørselsordningen, der også er blevet en rigtig stor post i regnskabet 

2023 og vokse i 2024. Derfor har vi her i marts måned afholdt en Temadag med Flextrafik om transport. 

Status på Veteransports elektroniske IT system og hjemmesiden. 

Det fungerer godt med udsendelse af aflysninger og andre informationer om aktuelle ting. Det kræver, at 

vores medlemmer løbende holder os orienteret om ændringer af e-mail og tlf. (ændringerne skal sendes til 

Annie Morelli). Hjemmesiden er godt opdateret og der kan man få alle informationer. Det sker stadig, at vi 

får aflysninger sent om aftenen eller før kl. 7.00 om morgenen og beskeden om aflysning kan derfor 

komme lidt sent ud til de berørte medlemmer. 

 

Lidt statistik.  

Veteransports medlemstal er i december måned opgjort til 860 og 1352 aktivister er tilmeldt vores 

forskellige aktiviteter. Tallene svinger hele tiden, der kommer nye til og der vil være medlemmer, som af 

en eller anden årsag holder op. 
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Arrangementer: 

I Veteransport holder vi afslutningsfest i Klubhuset, når forårssæsonen er færdig i april / maj måned og 

julefrokost sidst i december med god mad og levende musik som underholdning, se alle tilbuddene i 

Klubhuset og Taastrup Idræts Center på opslagstavlerne. 

Klubhuset. 

Vi er meget glade for, at vi har mulighed for at benytte TIK`s klubhus hver dag. Det giver mulighed for et 

social samvær og mere tid til at lære hinanden at kende og stifte bekendtskab med nye medlemmer. 

Vi er stolte af alle de frivillige medlemmer, som påtager sig opgaven at lave kaffe/the og smøre ostemad og 

rullepølse mv. Der ligger også et stykke arbejde i at tage imod de forskellige tilmeldinger og betalinger til 

diverse arrangementer, som i løbet af året bliver tilbudt 

Bestyrelsen lægger ikke skjul på, at det kræver megen planlægning /organisering at få tingene til at fungere 

i dagligdagen. Der er mange opgaver med indkøb, som ”kantinebestyrer” Leif Rønne heldigvis kan 

uddelegere til nogle af vores medlemmer. Det, at vi kan råde over Klubhuset i dagtimerne, er noget særligt 

og vi er taknemmelige for, at så mange medlemmer bakker det op. Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen 

til alle hjælpere omkring Klubhusets drift. 

Veteransports rejse afd. v/ Vagn 

I det forløbne år har der igen været en pæn aktivitet i Rejseafdelingen. For at nævne nogle af 

arrangementerne var der turen til Fyn med Odense revyen og overnatning på Vissenbjerg Storkro. Der var 

en tur til Italien / Toscana, til Ganløse Revyen med en god frokost, en god 4 dages tur til Bornholm med 

mange oplevelser og en eftermiddagstur ”Ud i det Blå”, som gik til Haaning Collection i Bagsværd, der er et 

bilmuseum, som ejes og drives af Vagns fætter.  Årets sidste tur, Juleturen, gik til Birkegårdens Haver, hvor 

vi så flot julebelysning, fik julegløgg og lækker aftensmad. 

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle vores instruktører og hjælpere samt alle vores 

samarbejdspartnere i dagligdagen. 

Det gælder personalet i Taastrup Idræts Center og personalet i Taastrup og Fløng svømmehaller, 

Parkskolen og Bowling i Cellillie`s i City 2 og til Jeanet på idræts kontoret og ikke mindst til alle de 

frivillige, som giver en hjælpende hånd i dagligdagen. 

Ligeledes skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år. 

                                                      Veteransports bestyrelse                                                                 

                                                        Knud Janum 

 


