
 Formandsberetning 2016. 

 

Så gik året 2016, et år med aktiviteter, dog kun i Badminton og 

skydeafdelingen. Jeg vil berette lidt om årets gang i foreningen, i den 

rækkefølge det er foregået. 

 

Dilettant, Julespil og gymnastik har vi stadig ikke fået op at køre igen, og 

jeg kan dog også se en udfordring i at finde et sted at være til det,  

når el. hvis Kursuscenteret bliver solgt videre. 

Badminton vil Bent Jørgensen berette om senere. 

 

Lørdag den 27. februar drog Bestyrelsen ud på den årlige 

bestyrelsesudflugt. Det var en rigtig dejlig dag hvor vi b.la. fik hilst på 

løverne i Odense ZOO… på helt nært hold, og senere blev vi bespist på 

Restaurant Flammen i Odense. 

 

I maj havde vi den første papir indsamling, her blev indsamlet 4,6 tons så 

det kan stadig godt betale sig.  

 

Den 9. april skulle her igen afvikles terrænstævne, det er meget populært.  

Der var rigtig mange tilmeldte, med mange skydninger, så det var en travl 

dag, her i skyttehuset. Her var godt gang i cafeen, lige fra morgenstunden 

og der var blevet smurt madpakker til alle hjælpere og en stor tak skal lyde 

til dem. 

Dagen giver et godt overskud, og det er vi glade for. 

Denne dag er jeg sikker på, at skytterne vil fortælle mere om.  

 

Så blev det tid til årets Fugleskydning/midsommerfest, som fandt sted  

d. 28. maj. Her skulle vi hente Fuglekongen – Bente Krautwald i 

Pavegyden, og der kørte tre vogne afsted. Det var en god dag, med fint 

vejr og køreturen, var af passende længde. Festen og musikken gik godt. 

Ny fuglekonge blev Hassan fra Høje, vi spekulere lidt på, om vi muligvis 

skal GÅ med fanen ud og hente ham i år.  

 

 

 



   

Vores anden papirindsamling d. 19. november, gav 4,8 tons.  

Efterfølgende holdt vi julefrokost i Gammelhøj, for bestyrelsen, 

medlemmer og venner af foreningen. Vi fik mad fra Lissy, Stenstrup 

Hallens Cafeteria og det var rigtig godt, en god og hyggelig julefrokost, 

som jeg kun kan opfordre til, at deltage i. 

 

Sponsoraftalen med Energi Fyn fortsætter, det samme gør Albani, aftalen 

med Andelskassen er pt. 1. årig. 

 

Medlemstallet i 2016 lå på 203 medlemmer, hvor de 90 over 25år. Vi 

kunne sagtens ønske os flere medlemmer, og det arbejder vi hele tiden på. 

Vi får vores medlemstilskud og lokaletilskud af kommunen, og det er en 

god hjælp til økonomien. 

I skytteafdelingen er de rigtig gode til at søge legater og fonde, for at nå 

deres mål ang. renovering og modernisering af vores skydeanlæg mm. 

I 2016 var der krav om en ny og bedre sikret dør ind til vores våbenrum, 

dette har vi også fået dækket på fornuftig vis, Jesper kommer nok nærmere 

ind på det. Vi har alt i alt en sund og god økonomi i vores forening, og det 

letter om noget arbejdet! 

 

Borgerforeningen har forhørt sig om de kan låne ”Gammelhøj” til deres 

møder fremover, når Kursuscenteret ikke er tilgængeligt længere, det har 

vi selvfølgelig sagt ja til. 

 

Det var årets gang sådan i store træk, udvalgsformændene og kasserene 

kommer nærmere ind på det forskellige, i deres beretninger. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse, de 

øvrige foreninger i Lunde, Stenstrup Hallen, andre samarbejdspartnere, 

alle vore sponsorer, store som små, og alle der har været behjælpelige i 

Lunde S G & I, i 2016… TAK! 

 

 

Tina Kirkegaard Eriksen 

Formand  

 



 


