
Formandens beretning 2016/17 
 

 

 

Sæsonen 2016/2017 i Særslev GF har endnu engang budt på både folkedans, judo, krolf, gymnastik 

og badminton. 

Og endnu engang har alle afdelinger kunne glæde sig over, at se både nye og gamle medlemmer i 

foreningen.  

 

 

I december måned var 10 piger fra mini-juniormix-holdet i Daglig Brugsen i Særslev og gå 

luciaoptog i forbindelse med juletræstændingen ved Særslev Kirke og det efterfølgende 

julearrangement i Brugsen, hvor også julemanden var på besøg. 

Det var et flot og hyggeligt arrangement, som vi håber at kunne blive en del af igen. 

 

I december afholdt vi traditionen tro igen fælles juleafslutning for alle medlemmer og denne blev 

som altid vel besøgt. 

Det lykkedes endnu engang at samle knap 200 børn og voksne i hallen til et par hyggelige timer 

med fællesspisning, juletræ, sang, dans og selvfølgelig en veloplagt julemand. 

Der blev ligeledes gået luciaoptog af nogle piger fra mini-juniormix-holdet.  

 

 

I marts måned var det igen tid til gymnastikopvisning. Som altid en fantastisk dag med mange 

udøvere på gulvet og et flot fremmøde af tilskuere. Alle hold på gulvet kunne endnu engang bidrage 

med flotte opvisninger der var med til at gøre dagen til en stor fest. 

 

 

Uge 24 bød også i år på sportsfest i Særslev. En velbesøgt festuge, med mange frivillige hjælpere 

fra alle foreninger i byen. Nogle festlige dage med mange nye tiltag men også med mange 

velkendte indslag.  

Særslev GF har igen i sæsonen 2016/2017 været repræsenteret i sportsvennerne af Mogens Møller 

og Tommy Schwertfeger. 

 

 

I bestyrelsen har vi i år valgt at benytte os af DGI’s tilbud om at få besøg af en konsulent fra DGI, 

Camilla Hinding, der skal hjælpe os med at styrke vores forening.  

 

Dette gøres i et forløb på 3 faser.  

1. fase fandt sted d. 31/1-17, hvor formålet med aftenen primært var at lave et 360 graders 

tjek af foreningen og få sat ord på vores egen oplevelse af foreningen, suppleret med 

input fra Camilla Hinding.  

2. fase fandt sted d. 21/3-17, hvor der blev snakket om foreningens mål og der blev 

arbejdet på handleplaner til at opnå disse mål.  

3. fase bliver i efteråret, hvor der bliver lavet en status og evaluering på, hvordan det 

forløbet siden mødet i marts måned. 

 

Dette har været en spændende proces der har sat tanker og dialoger i gang omkring, hvad vi ønsker 

for Særslev GF 



Sæsonen 2017/2018 nærmer sig med hastige skridt, og jeg er sikker på, at alle glæder sig til at 

komme i gang. 

 

 

Der skal herfra lyde en stor tak til alle i byen der hjælper med at få denne forening til at fungere. 

Dette værende med at stille lokaler til rådighed til diverse hold i sæsonen og ved andre 

arrangementer i foreningen. 

Tak til alle der i løbet af sæsonen yder sponsorater til foreningen ved vores arrangementer.  

Og til alle dem om bakker op om foreningen når der er behov for en hjælpende hånd og som 

deltager i foreningens mange arrangementer. 

Uden vores medlemmer og byens opbakning var der ingen forening.   

 

 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle instruktører, hjælpere, udvalgsmedlemmer og 

bestyrelsesmedlemmer i Særslev GF for et fantastisk godt samarbejde.  

Uden jer var Særslev GF ikke, hvad den er i dag. 

 

 

 

Maibritt Thomsen, Formand for Særslev GF. 

 


