
Bestyrelsens årsberetning GF 13. marts 2019 
 

Beretning det forgangne år 

En ny bestyrelse med 3 nye medlemmer og det har bestyrelsens arbejde 

båret præg af.  

Det har været vigtigt for os at finde hinanden og vores fælles arbejdsform 

og det arbejder vi stadig og løbende på. 

Samtidig har det været et turbulent og slukøret år i DR og det har 

selvfølgelig også påvirket os i bestyrelsen, den tvivl det har været for alle 

ikke at vide om man er købt eller solgt. 

Det betød blandt andet at vi var meget i tvivl om hvorvidt vi ville kunne 

planlægge og gennemføre årets Eurosport i Helsingør.  

Heldigvis besluttede vi at gennemføre og wauw et arrangement det blev. 

Kæmpe succes og tak til alle der deltog, hjalp og gjorde det hele muligt. 

Der fik vi hel sikkert vist vores version af dette arrangement. 

Med den nye bestyrelse og nye kræfter, usikkerheden og Susanne’s trang 

til at udleve en drøm eller to, blev det også året hvor formandsaftalen 

med DR igen ændrede sig. 

Formandsaftalen er igen tilbage til at DR støtter DRIdræt med 12 timer 

ugentligt, dvs. at Susanne har 12 timer ugentligt til arbejdet med DRIdræt 

 

• Nye medlemmer finder stadig vej og der er stor tilfredshed med 

foreningen fra medlemmernes side. 

Overordnet må vi sige det går rigtig godt og økonomien er sund. 

Dog kan vi godt se en naturlig nedgang i medlemstallet og det vil I 

også se afspeljet i budgettet.  



Vi ser også at der kommer mange flere forskellige former for 

medlemskaber fx freelancere, fyrede mm. 

 

• DRIdræt har i år lavet en aftale med Aarhus Idræt om at 

medlemmer fra Aarhus og vise versa kan træne i henholdsvis 

København og Aarhus. 

 

Jesper har overtaget opgaven som kasserer og 2018/19 blev året 

hvor det endelig lykkedes os at få samlet alle underklubbernes konti 

under den store DRI konto.  

I takt med skrappere hvidvaskningsregler mm, så vi det som en god 

anledning til at få det hele samlet under en hat. 

 

Klubber bliver til aktiviteter 

• Ligesom vi kan se at flere og flere klubber vælger at nedlægge 

klubben og blive en aktivitet i stedet. Det gør det nemmere i forhold 

til bestyrelser mm. 

 

• VINTER EUROSPORT 2018+flere skiture 

Tyskland Reit am Winkl, weekendture til Oslo og en familietur til 

Livigno. 

Vi tager til Trysil på torsdag 21-31.3 

 

• Petanqueturnering 

For hele DR. Petanque kan selv berette om deres succes. 

10 hold og Jan Struckman DR økonomi genvandt titlen 

 

• Fodboldturnering med fredagsbar/finale afslutning 

DRs interne fodboldturnering i foråret blev afholdt i god ro og orden 

og afsluttede med en fredagsbar i juni. Altid godt og hyggeligt 

selskab. 



Antal deltagende meget jævnbyrdige hold 7 og vinderen blev DR 

Økonomi som igen fik hevet pokalen hjem 

 

• EURO 

Et fantastisk arrangement med os som værter og som altid rigtig 

mange flotte medaljer, mere eller mindre i alle sportsgrenene. Se 

billeder fra facebook.  

2019 Algarve kysten uge 36. Husk tilmeldingsfrist 21. marts  

 

• Årets DHL 

Lå som altid på en tirsdag, men denne tirsdag lå i ugen samtidig med 

vores Eurosport i Helsingør og vi havde derfor 30 gæster med, som 

alle havde en fantastisk aften i selskab med alle de andre der løb 

den aften. 

Vi har de sidste par år talt lidt om at deltagerantallet falder og falder 

Og vi har derfor tænkt lidt over om der var andet man kunne lave i 

stedet for at deltage i DHL stafetten. Da deltagelse er betalt af DR, 

er det også op til DR om de ønsker at bibeholde og det har de 

ønsket igen i år. Så 27.8 deltager vi igen i DHL   

 

• UGEPROGRAM i centeret 

Det kører godt. Der er være stabilt fremmøde på de fleste hold og vi 

har gode stabile trænere. Lena styrer hold og instruktører med 

sikker hånd og Henriette holder styr på kontrakter og lønninger. Det 

er nu lykkedes at få standardiseret alle kontrakter og aftaler og 

lønninger. Det har kostet lidt energi, men nu er der heldigvis styr på 

det. 

Igen i år var der enkelte hold kørende hele sommeren. Der var 

deltagere hver uge og dem der var, var glade for muligheden for at 

kunne træne hele sommeren 

 



• FREDAGSBAR 

Vanen tro afholdte vi efterårsfredagsbar, denne gang i november og 

uden emne, men som altid et tilløbsstykke og en stor succes 

 

• MASSØRER 

En stabil trop og alle dage er nu fyldt ud og en aften er også besat. 

 

• DIVERSE 

Af andre aktiviteter som klubberne ikke selv nævner i deres 

beretninger, kan jeg nævne at der har været tilskud til behandlinger 

i centeret på 100 kr. pr. behandling. 

 

• Årshjul 

Vi har talt om i bestyrelsen at vi synes det kunne være relevant med 

et årshjul i DR Idræt og har arbejdet lidt på det. Vi vil gerne drøfte 

evt. format og indhold med jer under punktet evt. 


