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Året 2016 har igen på mange måder været et godt, men et lidt uroligt år for idrætsforeningen. Vi
forventede en del nedgang på antallet af medlemmer når regionen flyttede, men vi har mod
forventning fået en del nye medlemmer, så medlemstallet er faktisk steget. Medlemsantallet ligger
nu på ca.115.
Der har i løbet af året været en masse snak om kasernen, så vi har været lidt spændte på hvad der
ville ske med motionscentret og vagten.
Ved regionens afskedsceremoni, som blev afholdt på Dannevirke, kom det frem at regionschefen
havde talt med daværende bormester Anker Boye om lån af de to små bygninger (Vagten og
motionsrummet) det mente borgmesteren nok man kunne finde en fornuftig løsning på, det
medførte senere en hel del forhandlinger med Odense kommune omkring pris, forsikring, indvendig
vedligeholdelse, affald,
Snerydning, græsslåning. Efter lidt tovtrækkeri nåede vi til enighed og fik lavet en kontrakt.
Hvad vagten skal bruges til vil N.O.H. Komme ind på senere.
Omkring Veteranhjemmet har formmanden Henrik Dyhr lovet at komme med en orientering.
Foreningens regnskab
Som vi senere skal se, er godkendt og fundet i orden af vore to bilagskontrollanter. Som sidste år
kan jeg oplyse, at foreningens økonomi er god, og ligger meget stabilt, men som sædvanligt har
kasseren måtte sende en venlig påmindelse omkring kontingent.
SKYDNING 2015
Igen i år har skydning vist sig som en af de store aktiviteter. Vi er stadig ca. 30-40 aktive skytter der
mødes til skydning om mandagen, med et fremmøde på ca. 9 skytter i gennemsnit. Der er i løbet af
året sket en del udskiftning, så gamle kendinge er stoppet, men heldigvis er der kommet nye til, så
vi stadig holder samme antal. På nogen områder har skydeafdelingen udviklet sig til at være mere
social end konkurrencepræget, så en del kommer tit for at hygge, mere end for at skyde. Der har
også været lidt uro omkring skydebanen, da det kom på tale, at politigården skulle flytte, men det er
blevet udskudt eller aflyst.
BADMINTON:
Det er lidt svingende hvor mange der spiller. I Ejbyskolen’s sportshal som vi har om tirsdagen fra
1800-2000 i sommerhalvåret og fra 1900 -2100 i vinterhalvåret er der 8-16 der spiller og 4-8 i
kaserne hallen som vi har fredag fra 0800-1000, så der er plads til flere, men også her, nogle
kommer og nogle går.
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FISKERI:
Vi havde 2 arrangementer i 2016 Bornholmerturen i foråret og Put and Take i Sønderjylland i
efteråret.
Bornholm var som sædvanelig en rigtig god tur. Der var så vidt jeg husker ikke nogen kæmpe fisk,
men en masse hygge, gode historier, og god mad, tak til kokken Bent.
Put and Take turen til Sønderjylland var en våd og blæsende affære. Flere af de tilmeldte valgte at
blive hjemme, men os der mødte frem havde nogle hyggelige timer ved søen. Der var dog ikke
nogen der tog i mod tilbuddet om at fiske gratis videre da tiden var udløbet.
MOTIONSCENTERET:
Er så småt ved at komme i gang igen.
LØBSAFDELINGEN
Der har ikke været mange aktiviteter i dette år.
Men som sædvanen tro var Jørgen, Lone og Alex i Hamburg.
Så havde vi jo et arrangement i Svanninge Bakker som Jørgen Winther har stået for.
Men efter sigende var det gået godt med et pænt deltagerantal.
FYRAFTEN ARRANGEMENTER
Der har været Irsk aften i Brylle forsamlingshus og det var som sædvanligt rigtig hyggeligt, der blev
spillet Folkemusik fra forskellige verdensdele, men i hovedtræk Irsk og Skotsk.
Ud over det har der været en tur til Pipstornskoven ved Fåborg med guide.
HJEMMESIDEN
Her sker der jævnligt noget nyt, så jeg vil igen her opfordre folk til at se på vores hjemmeside, og
igen, aktivitetsledere brug nu den hjemmeside om de forskellige aktiviteter

TIL SLUT - tak for en god indsats fra bestyrelse, aktivitetsledere, webmaster Kai Hou og
dirigenten
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