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Beretninger ved Særslev GFs generalforsamling den 5. oktober 2021 

Styregruppens beretning 2020/2021 

Sæsonen 2020/2021 i Særslev GF blev den korteste sæson vi nogensinde har haft med aktiviteterne folkedans, judo, 

krolf, gymnastik og badminton. Sæsonen startede med Corona restriktioner, afspritning og mange glædede sig til at 

komme i gang efter nedlukning i foråret 2020. Corona restriktionerne blev strammere hen over efteråret og i 

december lukkede alt ned igen og resten af sæsonen måtte vi hverken bruge NFE-hallerne eller skolens 

gymnastiksal. Krolf har haft muligheden med at træne, da træningen foregår udenfor og sæsonen er forskudt i 

forhold til foreningens øvrige aktiviteter.   

Samarbejdet i bestyrelsen er godt også selvom vi har haft op og nedture, med frustrationer over, at vi ikke kan 

tilbyde flere nye tiltag. Vi har masser af ideer på tegnebrættet og det eneste vi mangler, er nye kræfter til udførsel af 

ideerne. Det er lettere sagt end gjort.  

Det er lidt mærkeligt, ikke at kunne sige stor tak til dem der giver en hjælpende hånd til foreningens og 

sportsvennernes arrangementer. Der har ikke været nogen arrangementer i denne sæson. Nogle har savnet 

arrangementerne, andre har nydt fritiden, hvor alt er aflyst. Vi har alle lært noget i Coronatiden. Vi har f.eks. lært 

digitalisering. Judo og gymnastik har streamet lidt undervisning digitalt, men det giver bar ikke samme effekt og må 

også konstatere at alt kan ikke digitaliseres og heldigvis for det, for mennesker har brug for mennesker og mødes 

med hinanden.   

Vi har også lært at overskud fra sportsvennerne er en vigtig indtægt for Særslev GF. Dermed er frivillig hjælp til 

diverse arrangementer vigtig, for at foreningen fungerer. Næste år vil jeg glæde mig til at takke alle de frivillige som 

giver en hjælpende hånd til foreningens og sportsvennernes arrangementer.     

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

F.eks. med at stille lokaler til rådighed til diverse hold i sæsonen. 

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

Særslev GF for et godt samarbejde. Bestyrelsen ser frem til nye bestyrelsesmedlemmer med nye tider – nye 

løsninger.  

Monika Frick, Særslev GF. 

Kommentarer til beretningen:   

Der blev takket for en kort og god beretning.  

Vi har oplevet, at digitale bestyrelsesmøder bliver hurtige møder, men fysiske møder er at foretrække.  

 

Badminton beretning 2020/2021 

Vi har tilbudt badminton tirsdag og onsdag i forrige sæson. Banerne om onsdagen var alle fyldt. 

Desværre var der ikke stor tilmelding om tirsdagen, og til den kommende sæson har vi valgt at nedjustere badminton 

til kun om onsdagen. 

Første halvdel gik med løbende nye retningslinjer. På et tidspunkt blev vi nødt til at opdele badmintonholdet i to 
grupper, for at overholde restriktionerne. Derudover skulle alle møde omklædte og ingen brug af 
omklædningsrummene. Den 14. december 2020 blev al aktivitet i Særslev GF nedlukket og den sidste halvdel af 
sæsonen gik desværre med Corona nedlukning.  

I april fik vi mail vedr. genåbningsplan fra kommunen, men udfordringen i Særslev GF er, at vi ikke hverken måtte 
leje hal 1 eller hal 2 på Nordfyns efterskole før efter sommerferien pga. Corona restriktioner.  
Uden en hal er badminton ikke muligt. Vi takker for denne sæson og håber på en bedre spillesæson i 2021/2022 
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Vi glæder os til den nye sæson. 

Monika Frick 

Badmintonafdelingen 

Kommentar til beretningen:   

Der blev ønsket børnehold, men manglende instruktør gør det ikke muligt. 

 

Beretning fra Folkedans sæson 2020/2021  

Vi har aldrig før haft så mærkelig en sæson, og jeg håber, at det ikke nogensinde gentager sig.  Afslutningen på 

2019/20 kunne vi endelig holde den 12. juni 2020 kl. 17.30 i Spejderskoven i Søndersø med medbragt mad, taler, 

sange og gaver. Der var desuden info om planerne for den nye sæson og en enkelt dans på græsset blev det også til. 

Vi gennemførte PR dans ved SuperBrugsen i Søndersø lørdag den 29. august 2020, hvor der også blev uddelt 

brochurer.  

Og så var vi blevet til Folkedans Nordfyn og det nye dansested var Borgerhuset i Søndersø. Den første danseaften 

den 3. september dukkede flere nye op, og vi holdt medlemsmøde efter kaffepausen, hvor vi specielt drøftede 

retningslinjer for at mødes under med Corona-restriktioner.  

Vi dansede hver torsdag med trinøvelser i starten til og med den 22. oktober, hvor der kom skrappere Corona-

restriktioner, og vi ikke mere måtte danse. Flere af vore medlemmer valgte at holde pause på grund af Coronaen, så 

vi var til sidst kun en lille sluttet flok 

Herefter arrangerede vi et par vandreture og et par medlemsaftner med forskellige indslag. Fredag den 4. december 

mødtes vi ni medlemmer til en vandretur rundt om Dallund sø, og efterfølgende juleafslutning med gløgg og 

æbleskiver i bålhytten i Spejderskoven, hvor Jes tændte bål for at give os lidt ekstra varme. Og så blev der igen helt 

lukket ned for foreningsaktiviteter i et par måneder. 

Fra marts 2021 kunne vi igen begynde at mødes – men kun udendørs og med mange restriktioner. Vi arrangerede 

fire traveture i marts og april. Det var dejligt igen at mødes og ikke mindst at få snakket. 

Næsten alle arrangementer i Folkedans Fyn og Folkedans Danmark har været aflyst både efterår og forår. 

Den 13. april var udvalget til møde hos Folkedans Danmark, hvor vi fik lagt planer for agitation ved sæsonstart og 

planlagt Åbent hus den 2. oktober. Disse planer arbejdede vi videre med i udvalgsmøde den 5. maj. Vi har søgt penge 

i genstartspulje hos DGI/DIF og har fået bevilliget 6.050 kr. 

Vi har desværre igen måttet sige et sidste farvel til et af vore medlemmer. Grethe kæmpede bravt, men måtte til 

sidst give op. Grethe blev bisat den 22. august 2020. 

Vi er så heldige, at vi stadig har Hanne som instruktør og Annette og Preben som spillemænd. Tak til dem, fordi de 
holdt ud i denne mærkelige sæson og er med os i den kommende. 

Vi håber, at den nye sæson vil blive mere normal og med flere dansere i foreningen.  

Vi varmede op til den nye sæson ved at deltage i Dansens dag 2 x ½ time lørdag den 28. august i Tarup Centret, hvor 
vi havde slået os sammen med Korup-Ubberud Folkedansere, og det var virkelig fornøjeligt at være med til. Og 
mange kiggede på. 

Jeg vil slutte beretningen med at takke for godt samarbejde – både i folkedanserudvalget og til bestyrelsen i Særslev 
GF.  

Anne-Grete Hansen 

Folkedanserafdelingen 
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Beretning fra JUDO 2020/2021 

Den skriftlige beretning for Særslev GF´s judoafdeling – en lidt særlig beretning idet det er 20 år siden, at der kom 

judo på programmet i Særslev GF. Inden den tid blev der kæmpet hjemme hos Holger-Henning. Vi startede 

træningen i Særslev skoles gymnastiksal i januar 2001. De første mange år gik det forrygende, vi var mange og der 

blev trænet godt. Judoafdelingen har i perioder klaret sig rigtig godt, det er blevet til 12 danske mesterskaber, endnu 

flere jysk-fynske mesterskaber, flere landsholdsdeltagere samt 6 dangrader (sortbælter). Vi har afholdt hold-DM, 

ungdomsturneringer samt en masse træningslejre. Vi har sågar haft besøg af 2 verdensmestre. Desværre har vi haft 

det lidt svært på det sidste, Corona og små årgange samtidig med at en del trænere er stoppet i klubben. Trods lidt 

modgang har vi ikke givet op – vi satser på at kunne vende udviklingen. En rigtig god ting er vores samarbejde med 

Nordfyns Efterskole, som tilbyder judo som valgfag. Det fungerer rigtig godt for tiden, super elever med motivation 

og gå-på-mod. 

Nå!  Sæson 2020 - 2021 blev skudt i gang den 8. august med judotræf og graduering på Maderupvej 60. Fra 2. 

september gik det løs med den sædvanlige træning på NFE, tilpasset de gældende Cowid-19-direktiver. 

Den 25. november havde vi besøg fra Vestfyns Judoklub. Rigtig godt for børnene at få afprøvet deres teknikker på 

andre kæmpere.  

Den 9. december holdt vi juleafslutning. Grundet Corona kunne vi ikke lave en rigtig nissetræning i NFE-hallen – i 

stedet holdt vi en juletræning på Maderupvej 60. I forbindelse med juleafslutningen måtte vi sige farvel til Martin, 

som er taget til England for at skrive ph.d. i klassisk fysik. 

Desværre blev der også med juleafslutningen sat en stopper for judotræningen helt indtil den 29. april. 

For at holde interessen lavede vi et par træningsvideoer, som kæmperne kunne se på nettet. 

Fra 29. april var der kamptræning på Maderupvej 60 hver torsdag indtil midten af juni. Vi sluttede af med deltagelse i 

”Fredericia Judo Beach Tournament” den 19. juni 2021. 

Udover judotræningen har Hans, Martin og jeg været med til at afholde et kursus i faldteknik for 

universitetsstuderende.  Hans og jeg har udviklet judodelen for mellemskole elever til Danmarks Idrætsforbunds og 

Syddansk Universitets store skole undervisningsprogram FIT FIRST 10. 

På JudoDanmarks årsmøde fik jeg tildelt lederpokalen for mit arbejde som leder af SafeFall og som formand for 

antidoping og sportsmedicinsk udvalg. 

På vegne af judoafdelingen 

Holger-Henning Carlsen 

 

Beretning fra gymnastikafdelingen 2020/2021 

Vi må sige, at verden har set anderledes ud den sidste tid og gør det stadig. 

Det har også betydet en anderledes sæson, som vi lige har afsluttet i gymnastikafdelingen.  

Her får I en bid af vores sæson i lidt store træk. 

Vi har brugt meget tid på: 

 At blive opdateret på regler og retningslinjer 

 At udarbejde beskrivelser, plakater, planer og informere 

 At spritte hænder 

 At holde afstand 

 At gøre rent - både redskaber, ribber, dørhåndtag og meget andet. 
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Vi er gået glip af: 

 Træning, og træning, hvor alle må deltage. 

 At mor og far kunne være med på sidelinjen eller samles uden for salen. 

 Uddannelse/kurser til instruktører 

 Juleafslutning 

 Opvisninger 

 Sommerfest/sportsuge 

 

Heldigvis nåede det hele at åbne så meget, så vi kunne få lidt træning i foråret og få afsluttet sæson med instruktører 

og gymnastikudvalget, hvor sæsonen blev evalueret. Herfra kan I få nogle af de ting vi fik med 

Vi har i denne sæson lært: 

 At tænke i nye baner 

 At træne gymnastik udendørs er også muligt, selv for børnehold 

 At involvere gymnasterne endnu mere i træningen 

 At foreningsarbejde kan være mere end vi lige troede 

 At det at være sammen hver for sig, lige knap giver det samme som at mødes😊 

 

Verden er åben igen og vi har konstateret, at den er lidt anderledes end før Corona. Men vi har nogle vedholdende 

instruktører og medlemmer, som gerne vil fællesskabet og gymnastikken😊 

DET ER STADIG FEDT AT VÆRE FRIVILLIG, når en sæson er afsluttet på en god måde. Det har stor betydning at kunne 

sig ”På gensyn – vi ses snart igen”. 

Vil gerne takke alle de medlemmer som bakker op om foreningen, samt alle de frivillige kræfter, der er omkring 

foreningen som instruktører, udvalgsmedlemmer, sportsvennerne og bestyrelsen.  

Lene Augustinus Larsen 

Gymnastikafdelingen 

Kommentarer til beretningen: 

Der var ros til Fitness i det fri og Marias gratis gåture 

 

Beretning fra Krolf 2020/2021 

Da jeg overtog ror-pinden i krolfklubben efter Inge sidste år i oktober, fik vi lavet et lille krolf-udvalg på tre personer, 
Lene Pedersen, Kaj Andersen og jeg. Det var et ønske fra min side, at hvis jeg skulle stå i spidsen for krolf, skulle der 
være nogle andre med også, så vi var nogle flere skuldre/hænder til det praktiske i hver uge vi spiller samt ved andre 
opgaver, som der byder sig hen over tid. Og det fungerer fint. 
Det var et fint efterårsvejr sidste år i oktober, så vi spillede lige til 1. november.  
 
Da der stadig var forsamlingsforbud på max 5 personer de første måneder af 2021, blev det kun til at vi holdt et 
møde i vores lille udvalg d. 8. marts og sendte så en info ud til alle medlemmerne fra året før.  

Fra 1. april måtte vi så – heldigvis – samles 25 personer udendørs. Vi lagde ud med en klargøring af klubhus og 
banehuller d. 6. april og der var godt fremmøde. Og så startede vi vores spillesæson d. 7. april – vi har i år været 21 
medlemmer.  Det kunne godt være bedre, men det lykkedes os ikke at indfange nye spillere, selv om vi i april kørte 
med gratis prøveaftener annonceret på Særslev Borgerforenings facebook side. Der kom to damer, men de holdt 
desværre ikke ved. 
Vi glæder os over, at der er rigtig fint fremmøde hver gang vi spiller, masser af gange har vi været 12-15 spillere.  
I år har vi hver den første torsdag i måneden spillet nede på banerne ved ”Mosegaarden” iSdr. Esterbølle hos Knud 
Erik og Kirsten. Det koster os kun foreningen den formidable sum af 200 kr til benzin til hans plæneklipper. De der 
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har tid og lyst tager madpakke med og vi starter med at spise sammen, hvis man synes, man har lyst til at komme 
den halve time før.  
 
Vi prøvede at holde Skt. Hans fest ved krolfhuset og havde opfordret vores medlemmer til at komme og evt. tage 
naboen eller en anden de kendte med under armen.  Vi spillede først en omgang krolf og så tændte vi vores grill. Alle 
havde med hvad de hver især ville have at spise og drikke. Klubben var vært med kaffe og kage. Kaj Andersen holdt 
en lille båltale og vi fik sunget en del dejligt sange. Udvalget har bestemt, at det skal være en tilbagevendende 
begivenhed og dermed kan det blive det vi gør, da vi som I andre ikke har nogen aktivitet vinteren over og kan holde 
f.eks. juleafslutning. Vi synes selv at det er en god ide.  
 
D. 15. juli afholdt de Fynbo Cup nede på ”Mosegården” med deltagere fra 5 forskellige klubber. Det var en rigtig 
hyggelig - men hold op en VARM dag i fuld sol -  hvor Særslev klarede sig godt i finalen. 
D. 17. juli havde var Særslev Krolf vært ved en pokalturnering og i den forbindelse søgte vi kommunen om lov til 
lejlighedsskiltning. Vi fik – mod en mindre betaling – Verner Jensen til at lave 4 fine træskilte, som blev sat op således 
at de, der skulle komme, havde lettere ved at finde frem til vores bane.  
 
Fra 6. september har vi flyttet vores spilletid til kl. 15 mandag og torsdag, da det begyndte at blive svært at se 
kuglerne og hullerne i tusmørket.  

Vi har et hold der spiller i 1. division og var til pokalkamp i Fredericia lørdag d. 25.9.  – det endte med en 2. plads til 
Særslev. Mandag d. 27. september holdt vi vores egen lille klub-turnering og delte gevinst ud til de 3 spillere, der 
kom banen rundt 3 gange med færrest slag. Gevinsterne var håndklæder, som vi have på lager fra en turnering for 
nogle år siden.  Vi sluttede af med hyggelig kaffe, hjemmebag og snak i klubhuset. 

I august og september har vi haft noget døje med ballade og uorden i og omkring krolf-huset. Der skæres i bordene, 
smides diverse affald, vores små info-plakater rives ned og rives i stykker og ikke mindst er der nogle knallertglade 
unge gutter, der ”hygger” sig med at fræse på græsset og dermed lave dybe spor. Disse spor generer vores spil, idet 
vi ikke helt kan regne med hvor kuglen ryger hen, hvis den rammer sådan et spor.  

Et krolf-medlem har taget kontakt til en af de unges far. Ligesom vi har haft det anmeldt til politiet en fredag aften i 
august, hvor de i den grad larmede med musik og knallerter. Politiet kom også, men da var ”fuglene” fløjet. Der er 
også sendt en mail til Særslev Skole for at bede dem omtale det for eleverne i de store klasser, ligesom vi også har 
rettet henvendelse til SSP.  

Taget på vores krolf-hus er blevet utæt, så vi har indhentet tilbud på nyt materiale. Det beløber sig til 12.295 kr.  Vi 
lægger det selv op med gratis assistance af tømrer Jan Møller Pedersen. Vores medlem Erik Pedersen har lavet 
ansøgning til kommunens 50/50 pulje – den skulle være inde senest 1. oktober 2021 

 

Bodil Knudsen 

Krolfafdelingen 

Kommentarer efter beretningen:  

Der var ros for, at krolferne melder det til politi  og SSP. 

Området må gerne bruges af alle – bare man opfører sig ordentligt og ikke ødelægger det.  

Bodil havde hørt, at det måske var elever fra Bogense Skole på knallerter. Bodil kontakter Bogense Skole. 

 

Økonomiformandens beretning 1.7.2020-30.6.2021 

Regnskabet er gennemgået af Kinnie Breckling og Anne Mette Slettemose 

Bank:  pr.30. juni 2021: kr. 219.617,18 

Kontingent:  indtægter:  kr.78.596,50  (30.060,- mindre end sidste sæson) 

Medlemstal: 176 (mod 218)  – fordelt på: Gym (incl. Hockey): 106 (mod 127) – Badminton voksne: 24 (mod 24) – 

Badm. Børn: 0 (mod 15)  Folkedans: 13 (mod 18) – Judo: 13 (mod 11) – Krolf: 21 (mod 25)  
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Lokaleleje:  NFE/NFU Hal:  75,25 Timer à 505 kr. = kr.38.001,25  Gymnastiksalen Særslev Skole:  Kr. 3381,- 

Kursusudgifter:   kr.: 475,-   (bliver dækker med ca. 80 % af Nordfyns Kommune) 

Redskaber/Småredskaber/tilbehør:   Krolf: kr. 794,43   

Eksterne kontingenter:  DGI, Dansk Krolf union, Dansk Judo Union, Folkedans Union, Koda : kr. 5.750,- 

Arrangementer:   Kr. 9.551,53. Løber rundt, som regel med mindre overskud.  Arrangementer er socialt samvær for 

alle medlemmerne og frivillige. Der bliver handlet ind til fortæring og videresalg af kaffe/is mv.  Jeg vil igen gerne 

nævne,  at rigtig mange serveringer, såsom boller/kager/pizzasnegle og hvad der ellers bydes på af bagværk, leveres 

af Særslev GF`s  udvalg fra alle afdelinger og deres hjælpere.   Jeg tillader mig at nævne dette, da det også bidrager til 

løbende overskud og en vældig god økonomi i Foreningen. 

Gaver:  Kr. 11.328,90.  VI giver gerne en julegave til instr. à ca 100 kr.   

Tilskud Nordfyns Kommune for 2020 (udregnes pr. kalenderår):  Kr. 54.526,- (mod kr.42.151,-)   

Heraf: NFE Hal tilskud: kr. 33.092,  Medlemsstilskud (under 25 år) kr.21.250,-  – kursustilskud kr.184,- 

Sportsvennerne:  0,00 

Andre Sponsorer:  Energi Fyn:  3.714,76 (Tilmeld via Energi Fyns hjemmeside, ala OK Benzinkort))   

Støttebidrag:  DIF, Coronahjælpepulje 31.250,-  -  Ellen Petersen, Folkedans  200,- 

Honorarer: Bestyrelsen à  600 kr. (3.600) instruktører & musikere:  kr.59.711,50  

Kontor/admin:  kr. 16.660,36.  Indbefatter: Annoncering, Forsikringer, bankgebyr, Simkort til mobilepay, 

hostmaster, Klubmodul og  lidt kontorartikler. 

Samlet overskud for 2020/2021: kr. 13.805,33 

Indeværende/ny  sæson (2020/2021) 

IGEN  starter vi  med god økonomi/penge i banken. 

Kontingenter/rabatter :  Ingen ændringer i kontingenterne. Alle hold er oprettet og klar til at modtage tilmeldinger. I 

skrivende stund er der  42 som har  tilmeldt sig.  

Foreningen tilbyder fri kontingent til instruktører og bestyrelsen. Energi Fyn.  Særslev GF har indgået sponsoraftale 

med Energi Fyn.  Alle som er kunder hos Energi Fyn, kan tilmelde en støtteforening, enten online eller ved at 

indsende den omdelte formular.  Det er støttekroner lige i banken til Foreningen og man skal ikke gøre andet end at 

tilmelde Særslev GF. Det er glædeligt at se, at flere har tilmeldt sig.  

 

Ilse Nielsen 

Økonomiformand 

 

 


