
 
 

ÅRSBERETNING 
 

GENERALFORSAMLINGEN 2017 
LØRDAG DEN 11. FEBRUAR 

 
Hovedformanden 

 
 

 



Formandens beretning! 

 

Så er vi samlet igen. Ifølge vedtægterne skal formanden aflægge beretning for året der er 

gået - og det gør jeg med glæde. Jeg sagde på generalforsamlingen i 2000: 

”Tiden flyver af sted og nu har vi taget hul på et nyt årtusinde. Et årtusinde, som sikkert 

vil bringe mange nyskabelser. Som jeg skrev i bladet vil den teknologiske udvikling 

overgår fantasien. Internettet har allerede vist, at det bringer mennesker tættere sammen 

over store afstande. Viden bliver spredt hurtigere end før, og mange eksperter får stillet 

spørgsmålstegn ved deres reelle kundskaber. 

Det spændende spørgsmål i år 2000 og årene efter er, om menneskene fortsat kan øge 

tempoet med helbredet i behold og samtidig tilegne sig de enorme informationsmængder, 

som byder sig til. 

Nu 16 år efter kan man vel godt tillade at sige – vi følger sgu da meget godt med. 

Men hvad med Orient? Er vi, som er en del af det traditionelle foreningsliv i Danmark, ved 

at være en saga blot. Kan vi overleve på længere sigt? Det er jo meget vanskeligt, at få 

de unge engageret i bestyrelsesarbejdet. Er det spændende nok for de unge, det vi kan 

tilbyde dem? 

I bund og grund handler det jo om interesse og prioritering. 

 

Jeg har ikke nogen krystalkugle at se i, men jeg håber, at foreningslivet vil fortsætte - set 

i lyset af den teknologiske udvikling. 

Jeg mener absolut ikke at man kan få samværet, fælles oplevelser og venskaber til at 

udvikle sig, ved kun at tjatte via sociale medier – såsom Facebook, Twitter og andre. 

Mennesker har brug for fysisk samvær. 

Jeg er ikke imod udvikling – i øvrigt man kan godt kæmpe mod udviklingen, men man kan 

ikke stoppe den, men jeg frygter den dag, hvor Orients bestyrelsesmøder holdes over 

nettet. Hvad så med den sammenkogte ret eller andre lækkerier, som bestyrelsen nyder 

efter bestyrelsesmødet? 

Mennesker har brug for gode traditioner. Traditioner er som roret på et skib - uden ror 

kommer skibet hurtigt ud af kurs. 

Orient har mange gode traditioner og dem vil vi holde fast ved. 



Det vil bestyrelsen fortsat arbejde for - og så længe jeg er formand, vil jeg fastholde den 
linje og struktur, som kommer flertallet af vore medlemmer til gode. 
 

Jeg vil ikke i detaljer berette om de enkelte aktiviteter. Det vil de respektive 

aktivitetsformænd gøre senere. 

Men jeg vil nævne nogle generelle ting som vedrører foreningen totalt set. 

 

Vi har 1592 medlemmer. Tilskudsberettigede medlemmer i h. t. Rødovreordningen udgør 

1041  

 

Alle vore medlemmer under 18 år får hvert år tilsendt et fødselsdagskort. Dette gælder 

også medlemmer der fylder ”rundt”.  

Tak til Svend Petersen, som på fortræffelig vis holder styr på vort medlemskartotek og 

sørger for udsendelse af utrolige mange fødselsdagskort hvert år. I 2016 blev det til 1062, 

som i øvrigt er ny rekord. 

 

Arvins mindefond uddelte på Orients fødselsdag i maj måned 11 legatportioner af 500 kr. 

til personer som har været på et eller andet kursus for, at dygtiggøre sig til gavn og glæde 

for Orients virke. 

 

På den årlige foreningslederfest, som arrangeres af kommunen, deltog 67 personer fra 

Orient. Det er en rigtig dejlig aften med spisning. Det er også ved denne lejlighed at 

seniormestre hyldes for et DM, EM eller VM. Igen i år kunne Orient glæde sig over at 

nogle af vore dygtige svømmere blev fejret for deres guldmedaljer ved DGIs 

landsmesterskaber.  Endnu engang tillykke med det! 

 

Holger Hansens Mindelegat blev på forrige generalforsamling overrakt til John Kaspersen. 

Hvem der skal modtage prisen i dag vender jeg tilbage om senere. 

Hvert år uddeler vi i et stort antal Årskrus til medlemmer, som uden afbrydelse har været 

medlem et vist antal år. 

For 2016 blev det til: 75 5-årskrus, 17 10-årskrus, 9 15-årskrus og 2 25-årskrus. I alt 103 

krus mod 104 året før.  



 

I begyndelse af januar 2016 blev jeg kontaktet af AT – de ville komme på uanmeldt besøg 

hos mig. Efter en lang samtale med AT – kunne de ikke acceptere min forklaring – som en 

frivillig forening. Efterfølgende kontaktede jeg DGI og deres advokat – som ville tage 

kontakt til AT. Siden har jeg ikke hørt noget fra AT. 

 

Rødovre Kommune iværksatte i september måned en ’Tilfredshedsundersøgelse på 

idrætsområdet’. 600 personer skulle svare via et analysefirma på forskellige spørgsmål. 

Kun 29 % svarede totalt set. Orient havde 115 pladser i undersøgelsen. Orients 

svarprocent var 51 % - hvilket er flot. Men den lave svarprocent – total set - udløste en ny 

runde blandt nogle af de store idrætsforeninger. Resultatet kendes ikke på nuværende 

tidspunkt. 

  

Og så lidt om vort dejlige Orienthus, som vi i øjeblikket befinder os i. 

Det bliver flittigt brugt, hvilket jo også er meningen. Desværre oplever vi nogle gange, at 

reglerne for brug af huset ikke overholdes. Det bliver naturligvis påtalt. I øvrigt er der på 

kommunens budget afsat kr. 150.000 til et nyt tag. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem som gør rent, slår græs og i øvrigt 

vedligeholder huset. 

 

Orient er kommunens største idrætsforening, hvorfor det er vigtigt at vi er med til at 

præge idrætspolitikken i kommunen. 

Jeg selv er kasserer i FiR, formand for Folkeoplysningsudvalget og bestyrelsesmedlem i 

Team Rødovre.  

John Kaspersen har sæde i Brugerbestyrelsen for de grønne anlæg, vor næstformand 

Lene Hummelgaard i Rødovrehallen og Annette Højengaard i Islevbadet.  

 

Orient er også en stor aktør når det gælder ’Sjov lørdag’ – 2 gange om året i 

Rødovrehallen. Tak til alle Orienter i denne forbindelse.                                             

 



Jeg vil ikke gå i detaljer omkring vor økonomi, idet Peter senere vil fremlægge regnskabet 

for 2016 og budgettet for 2017, men kort nævne følgende: 

Vi kom ud med et underskud på kr. 30.597 

Vor egenkapital er på kr. 240.131 

Såfremt I har spørgsmål til økonomien, vil jeg bede jer om, at vente med disse til efter 

regnskabsaflæggelsen. 

Kort om fremtiden: 

Bestyrelsen vil fortsætte den nuværende linje og struktur. Vi er overbevist om, at det 

gavner alle medlemmerne på længere sigt. 

 

Til slut vil jeg rette en varm tak til alle de frivillige mennesker i aktivitetsudvalgene, som 

gennem hele året har udført et kæmpe stykke arbejde, til gavn og glæde for 

medlemmernes trivsel og Orients udvikling. 

Tak til alle holdledere, trænere og instruktører for et veludført stykke arbejde. 

 

En tak for godt samarbejde skal også lyde til Børne- & kulturforvaltningen, halassistenter, 

halinspektører, Idrætssekretariatet og alle skolernes pedeller. 

Og til sidst en meget personlig og varm tak til min bestyrelse ved Lene Hummelgaard, 

Peter Rysz, Kirsten Bertelsen, Carsten Præst, Micki Strømlund, Elisabeth Petersen, Nadia 

Louise Blom, Dorte Berenth, Annette Højengaard, Susanne Fotel Christensen, Jesper 

Quaade, Dorthe Quaade og Preben Christensen. I udfører et kanonarbejde, som gør, at 

jeg er en glad formand. 

 

Det er ikke altid, at vi er enige, og heldigvis for det, men i de store overordnede linjer 

trækker vi på samme hammel med det ene formål, at skabe de bedste rammer for vore 

medlemmers aktivitetsudfoldelse. 

Og så er det i øvrigt op til medlemmerne, at bedømme os på dette. Generalforsamlingen 

er foreningens højeste myndighed – og det skal medlemmerne benytte sig af. 

Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen. 

 

Jan Quaade 


