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Orients generalforsamling 2019 

Beretning fra Hovedformanden 

 

En generalforsamling er ikke bare et møde der skal overstås. En generalforsamling må ikke 

opfattes som en årlig tilbagevendende begivenhed, bare fordi det står i vedtægterne. En 

generalforsamling skal, efter min mening afholdes, således at bestyrelsen mindst én gang om året 

skal stå frem og vedkomme sig det ansvar, som de har forpligtet sig til. Det er på 

generalforsamlingen, at den samlede bestyrelse skal op til eksamen. Det er på 

generalforsamlingen at medlemmerne kan sige bestået eller ej. Derfor er det uhyre vigtigt at 

medlemmerne møder op. Det er netop på denne dag, du har mulighed for at komme med ris eller 

ros, konstruktive forslag. Være med til at sætte dagsordenen for det næste år. Orients virke i det 

daglige er generalforsamlingens ansvar. 

Bestyrelsen er valgt til at forvalte hvad generalforsamlingen beslutter. Bestyrelsen er til for 

medlemmerne og ikke omvendt. 

Orient er en meget stor flerstrenget forening med mange forskellige aktiviteter, hvilket bevirker, at 

i nogle tilfælde går interesserne ikke i samme retning. Men det er bestyrelsens fornemmeste 

opgave, at få tingene til at gå op i en større helhed. Bestyrelsen kan sammenlignes med en 

dirigent for et stort symfoniorkester. Det er dirigentens fornemmeste pligt, at få alle i orkestret til 

at spille sammen så det går op i en højere enhed. 

Orient er én forening, med det klare formål, at medlemmerne kan dyrke deres idræt under de 

bedst mulige forhold. 

 

Jeg håber med min beretning i dag, at I må få en klar fornemmelse af, hvad bestyrelsen har 

arbejdet med i det forgangne år og jeg håber også, at beretningen må danne grundlag for en 

saglig debat. Brænder man inde med spørgsmål eller gode ideer, så lad dem komme frem, idet det 

er på generalforsamlingen ”skråen” skal vendes.  

Orient er stadig Rødovres største idrætsforening, men det er ikke et mål i sig selv. Målet er at 

skabe kvalitet og ikke kvantitet.  

Kvalitet er ikke et spørgsmål om hvor mange forskellige aktivitetstilbud man som forening kan 

tilbyde, men kvalitet er at kunne fastholde aktiviteterne og medlemmerne. 

Det vil bestyrelsen fortsat arbejde for - og så længe jeg er formand, vil jeg fastholde den linie og 

struktur, som kommer flertallet af vore medlemmer til gode. 
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At styre en så stor supertanker som Orient er, kræver en hel del af besætningen. Det kræver en 

del møder for at planlægge og evaluere på alle de aktiviteter, som Orient nu en gang har på 

programmet. Derfor har bestyrelsen og de forskellige aktivitetsudvalg løbende været samlet. Men 

derudover deltager mange af vore ledere også i møder med kommunale myndigheder og 

forskellige forbund og organisationer. 

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. 

De næste linier er en kort beretning hen over året 2018. 

 

Vi har 1692 medlemmer. Tilskudsberettigede medlemmer i h. t. Rødovreordningen udgør 1129.  

 

Arvins mindefond uddelte på Orients fødselsdag i maj måned 9 legatportioner a 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 43 personer fra Orient. Det 

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

ungdomsmestre og seniormestre hyldes for et DM, EM eller VM. 

 

Ved DRs idrætsprisfest i Boxen i Herning fik Anders Berenth fra vor kørestols og el. hockey 

afdeling overrakt Kulturministeriets Parasportspris – som ud over æren betød kr. 100.000 

I forbindelse med Rødovre Kommunes foreningslederfest i juni måned i år bliver der uddelt 

forskellige priser. Blandt andet ’Årets Idrætsudøver’. Jeg sidder selv i komiteen og vil gøre alt for, 

at Anders bliver valgt.   

 

Holger Hansens Mindelegat blev på forrige generalforsamling overrakt Micki og Charlotte 

Strømlund. Hvem der skal modtage prisen i dag, vender jeg tilbage til senere. 

 

 

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

et vist antal år. 

For 2018 blev det til: 94 5-årskrus, 1910-årskrus, 6 15-årskrus og 2 25-årskrus. I alt 121 krus mod 

112 året før. 
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I begyndelse af januar 2018 blev jeg kontaktet af AT for 3. år i træk. De ville komme på uanmeldt 

besøg hos mig. Jeg ringede til dem og forklarede, at Orient ikke har nogen ansatte personer. Jeg 

spurgte i øvrigt til – hvorfor de igen kontaktede mig. Svaret var: ”Ved lodtrækning”. 

Et par timer senere modtog jeg så et nyt brev i vor eBoks hvor de meddelte, at tilsynsbesøget var 

aflyst. 

I foreningens e-Boks fik jeg også et brev fra AUB Arbejdsgivernes Udannelsesbidrag med følgende 

ordlyd: ” Hvis det ikke er muligt for virksomheden at ansætte elever, vil virksomheden blive 

opkrævet et ekstra bidrag til AUB, som beregnes ud fra hvor mange erhvervsuddannede der er 

ansat i virksomheden”. 

Jeg skrev til dem, at Orient ikke har nogen ansatte og fik så følgende svar:”  

Tak for jeres henvendelse. 

Hvis I ikke har mere end en erhvervsuddannet medarbejder er I ikke omfattet af Praktikplads-AUB. 

 

På forrige generalforsamling nævnte jeg, at der skulle vælges nye medlemmer til 

Folkeoplysningsudvalget. 

Jeg nævnte også at idrætten ville få 4 pladser og at jeg gik efter formandsposten. 

På det konstituerende i marts måned 2018 blev jeg valgt som formand – så nu må 

Folkeoplysningsudvalget ’trækkes’ med mig frem til 2022. 

 

Så har bestyrelsen haft nogle udfordringer med de personer, som spiller petanque mandag og 

onsdag. De fik en kontingentforhøjelse således, at det koster kr. 300 om året. Det blev de meget 

sure og fornærmet over, men bestyrelsen fastholdt stigningen. 

Om de fortsat vil spille petanque i Orient regi vides ikke på nuværende tidspunkt. De har ikke bedt 

om, at deres tider bliver lagt ind på kalenderen for 2019. 

 

Svømmeafdelingen har fået ny formand. På et medlemsmøde den 18. marts blev Maria Grøndahl 

valgt. 

 

Hun deltog i det første bestyrelsesmøde den 14. september. Endnu en gang velkommen Maria. 
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Og så lidt om vort dejlige Orienthus, som vi i øjeblikket befinder os i. 

• Vi fik stillet huset til rådighed i 1983 

• De første 12 år betalte Orient 50 % af Elforbruget – svarende til ca. kr. 7.000/året 

• Efter en drøftelse med forvaltningen bortfald dette 

• I 1995 blev Orienthuset udbygget med hjælp af TF – udbygningen kostede Orient kr. 

421.395,85. I forbindelse med denne udbygning fik Orient at vide, at udvidelsen sker uden 

udgift for Rødovre Kommune og at der ikke kan stilles krav om refusion af udgiften ved 

eventuel fraflytning af huset 

• Løbende har Orient vedligeholdt huset uden udgift for kommunen. Malet udvendigt og 

indvendigt. Akustik dæmpende plader. Nyt køkken – hårde hvidvarer samt reolsystem med 

skydedøre på kontoret 

• Udvendig vedligeholdelse – græsslåning mm har Orient også stået for 

• Som det sikkert er jer bekendt har Orient en handicapaktivitet – 

El.hockey/kørestolsfloorball. Disse dejlige mennesker startede med, at have ’skærme’ med 

når de skulle på toilettet. Det foregik i bestyrelseslokalet – men det var overhovedet ikke 

optimalt. I 2005 besluttede bestyrelsen, at der skullet indrettes et handicaptoilet. Det blev 

der gjort. Det kostede i alt kr. 220.000 hvoraf Orient betalte kr. 100.000 

 

Den 7. august var jeg til et møde hos Erik Nielsen hvor han orienterede mig om, at der mangler 

børneinstitutioner i kommunen. I første omgang havde man øje for Ved Sportspladsen 14, men 

trak det tilbage, da der er bygget nye rækkehuse klods op af denne ejendom. 

 

Dog - så man en mulighed for, at Orient kunne få stillet ejendommen til rådighed – således at 

Orienthuset på Vårfluevej rives ned og grunden til venstre – som ejes af RK kunne blive inddraget 

for efterfølgende at bygge en ny institution i samspil med ’Skibet’. 

Bestyrelsen har efterfølgende gennemgået faciliteterne Ved Sportspladsen 14 og kunne godt se 

det som et nyt Orienthus.  

Dog skal der foretages en del ændringer som vil blive udført på kommunens regning. (Se min 

liste). 

Jeg meddelte så Erik Nielsen, at Orient gerne vil hjælpe kommunen og flytte til Ved Sportspladsen 

14. 

 

Efterfølgende har kommunen købt ejendommen for 12 mio. Den daværende ejer har efterfølgende 

indgået et lejemål frem til 30. juni. 

TF er i fuld gang med at ’tegne og fortælle’ om de ændringer som Orient har stillet som krav. Jeg 

forventer, at vi kan flytte ind sent på efteråret 2019.  

Så denne generalforsamling er den sidste her i Orienthuset – vemodigt men et faktum.   

 

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.  
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Micki Strømlund har sæde i Brugerbestyrelsen for de grønne anlæg, vor næstformand Lene 

Hummelgaard i Rødovrehallen og Maria Grøndahl 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 

2018, men kort nævne følgende: 

Vi kom ud med et overskud på kr. 310.793 mod et overskud året før på 

kr. 130.310. Det skal dog bemærkes, at efter regnskabsafslutningen fremkom fodboldafdelingen 

med bilag på kr. 93.500 hvilket indebærer, at reelle overskud er på kr. 217.292  

Peter vil komme nærmere ind på det. 

 

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 linie 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. 

Tak til Svend Petersen, som på fortræffelig vis holder styr på vort medlemskartotek. En tak for 

godt samarbejde skal også lyde til Børne-& kulturforvaltningen, halassistenter, halinspektører og 

skolernes pedeller. 

 

Og til sidst en meget personlig og varm tak til min bestyrelse. I udfører et kanonarbejde, som gør, 

at jeg er en glad formand. 
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Det er ikke altid, at vi er enige, og heldigvis for det, men i de store overordnede linier 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        


