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Formandens beretning. 

 
Det er med glæde, jeg vil byde jer velkommen her i vores nye lokale, som nu er 

et lille år siden blev taget i brug. De, som har lejet lokalet, har heldigvis kun 

givet gode tilbagemeldinger. I starten var der lidt lydproblemer. Lyden fra 

lokalet nedenunder trængte meget igennem, men der er lavet aftaler, så der 

ikke spillet så højt mere. 

 

Som formand kan jeg desværre nok et år se og konstatere tilbagegang i vores 

forening. Vi er måske ikke gode nok til at sælge vores forening. Er det evt. fordi 

vi ikke er stolte af foreningen? Jeg har meget svært ved at finde svaret. 

 

Det ser for mig ud til at vores medlemmer ser på vores forening, som en 

købmandsforretning - ind af døren - pille ned af hylderne - og så ud igen.  

Jeg savner det sociale sammen hold, som kan få foreningsånden til at blomstre.  

 

I denne sæson vil vi gerne prøve noget nyt. Vi har snakket om i bestyrelsen at 

invitere alle vores medlemmer til en fest med god mad og hygge her i Parkhallen. 

Vi planlægger at det vil blive medio marts evt. en fredag eller lørdag aften. Jeg 

vil gerne her på generalforsamlingen have en tilkendegivelse, om det er et 

forslag, som vi skal arbejde videre med eller ikke. Jeg håber, at det vil kunne 

være med til at samle vores forening og derved styrke de sociale bånd. 

 

Det er svært at starte noget nyt op, da det jo gerne er Tordenskjolds 

soldaterne, jeg skal have fat i. Men heldigvis har vi i år fået startet Bowls op. 

Det er et spil, der spilles indendørs på tæpper, der kan rulles ud og fjernes igen 

hver gang, der spilles. Man spiller med ”skæve kugler” i hold på op til fire 

personer. Bowls køres af motions udvalget med lidt hjælp fra petanque udvalget. 

Hvis nogen skulle have lyst til at prøve, er de velkommen til at kikke forbi 

mandag aften her i Parkhallen. 

 

IFA buldrer stadig derud af med mange medlemmer og mange aktiviteter. De 

har et fantastisk socialt sammenhold, man skal lede længe efter. IFA arrangerer 

også rejser. I år har de været på skiferie i Norge, bustur til Paris og på rejse til 

Kreta. På rejsen til Kreta fyldte de næsten selv et helt fly. 

 

Samarbejdet med hallen køre rigtigt godt, og ud over dette nye lokale, kan vi 

også glæde os til, der kommer nye møbler i hallens cafeteria. Jeg vil gerne takke 

hallens personale for det gode arbejde, og den positive ånd vi bliver mødt med.  


