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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 2020 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 20 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. 
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 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 1.619 medlemmer. Tilskudsberettigede medlemmer i h. t. 
Rødovreordningen udgør 1.020. 
  
I februar måned modtog Orient en gave på kr. 30.000 fra afdøde 
Asta og Frode Nykjærs tre døtre. Bestyrelsen besluttede ret 
hurtigt, at omdøbe Arvins Mindefond til Asta og Frode Nykjærs 
Mindefond. 
 
Og på vor fødselsdag den 4. maj blev der uddelt 10 portioner a 
500 kr. 
 
På den årlige foreningslederfest, som arrangeres af kommunen, 
deltog 80 personer fra Orient.  
 
El.hockey stjernen Anders Berenth fra Orient blev kåret som årets 
Idrætsudøver i Rødovre Kommune. Endnu en gang stort tillykke 
med det. 
 
Holger Hansens Mindelegat blev på forrige generalforsamling 
overrakt til Peter Rysz. 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 2019 blev det til: 89 5-årskrus, 21 10-årskrus, 9 15-årskrus og 
6 25-årskrus. I alt 125 krus mod 121 året før.  
 



Og så lidt om Orienthuset, som vi i øjeblikket befinder os i. 
Det bliver flittigt brugt, hvilket jo også er meningen. Men nu 
lakker det mod enden. 
 
I august måned 2018 fik jeg et telefonopkald fra borgmester Erik 
Nielsen – han ønskede et møde med mig. 
 
Ganske kort – kommunen ønskede at jævne Vårfluevej 15A med 
jorden for efterfølgende at udvide børneinstitutionen 15B. Der er 
et voksende behov – da børnetallet eksploderer i kommunen. 
Erik tilbød som erstatning, at kommunen ville købe ejendommen 
Ved Sportspladsen 14. Men naturligvis skulle Orients bestyrelse 
først besigtige ejendommen og melde tilbage. 
Det gjorde bestyrelsen og det mundede ud i en agenda med 24 
punkter, som Orient fremlagde kommunen. Vi skulle ikke stå 
ringere end på Vårfluevej. Alle punkterne blev godkendt og 
udgifterne til dette bliver afholdt af kommunen. 
 
Ombygningen blev sendt i udbud og man gik i gang i november 
måned. Man forventer, at arbejdet er færdigudført i uge 8. 
 
Dette gælder dog ikke udendørs arealerne såsom petanque 
banen, ny flagstang og parkeringsforhold. 
Her afventer vi meldingen fra TF vej og park. 
 
Vi glæder os til de nye omgivelser, som på en del områder bliver 
mere optimale for Orient.  
 
Rødovre Kommune er gået over til et nyt IT system ved navn 
Foreningsportalen. Her kan alle borgere i kommunen følge med i 



hvad der foregår om Kultur og fritidslivet. Man kan søge og finde 
alle typer af foreninger der er godkendt i henhold til 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
Foreningsportalen har også lettet den administrative byrde når 
foreningerne skal søge om tilskud. Endvidere er der også oprettet 
en booking del hvor de af foreningens udpegede booking 
ansvarlige kan logge sig på. 
 
I august måned blev jeg igen kontaktet af Arbejdstilsynet via 
eBoks for 5. år i træk. 
 
De ønskede at komme på uanmeldt besøg på min privatadresse. 
Igen igen gjorde jeg dem opmærksom på, at Orient ikke har 
nogen ansatte personer. 
 
Efter en ½ time fik jeg så i eBoks en besked om, at mødet var 
aflyst. 
 
Jeg har i 2 år bearbejdet kommunen og specielt Erik Nielsen om 
hvilken elendig forfatning fodboldbanen på Islev Skole er i. 
Så i forbindelse med kommunens budget for 2020 blev der afsat 
kr. 800.000 til renovering af banen. 
I næste uge har Micki og jeg det første møde med TF park og vej.                                                              
 
Jeg vil ikke gå i detaljer omkring vor økonomi, idet Peter senere 
vil fremlægge regnskabet for 2019 og budgettet for 2020, men 
kort nævne følgende: 
 



I 2018 kom vi ud med et overskud på kr. 310.792 og i 2019 kom vi 
ud med et overskud på kr. 182.886 
Vor egenkapital voksede med kr. 217.254 fra kr. 370.442 i 2018 til 
kr. 587.696 i 2019. 
 
Såfremt I har spørgsmål til økonomien, vil jeg bede jer om, at 
vente med disse til efter regnskabsaflæggelsen. 
Når jeg nævner Peter vil den vågne deltager i dag sikkert 
bemærke, at Peter ikke Orients valgte kasserer. På forrige 
generalforsamling blev Jesper Buch valgt til foreningens nye 
kasserer. Men efter ca. 11 måneder meddelte Jesper Buch, at han 
af personlige årsager ikke kunne løfte opgaven. Hvad gør man så?  
Nød lærer nøgen mand at spinde! Ja ja jeg ved godt det er en 
kvinde, men i dette tilfælde måtte jeg tage spinderokken i mine 
hænder. 
 
Jeg ringede til min ven Peter Rysz og som den person som han er, 
sagde han ja til, at hjælpe Orient i denne vanskelige situation. 
Peter kom på banken igen og har siden hjulpet os på fortræffelig 
vis. Han blev vor redningsmand, da tømmerflåden var ved at 
synke. 
 
Dog gjorde Peter bestyrelsen opmærksom, at da han snart stiller 
op som formand for Roskilde Ældre Motion og derfor ikke har tid 
til også, at varetage bogholderopgaverne i Orient. 
Men som en appelsin i turbanen, meddelte Susanne Fotel på 
bestyrelsesmødet i november, at hun havde en person i spil. 
Under mødet sendte hun en sms til vedkommende – som svarede 
ja til opgaven. 
Tak for det Søren – du er på valg senere. 



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 Kultur og 
fritidsforvaltningen, halassistenter, halinspektører, 
Idrætssekretariatet og de fleste af skolernes pedeller. 
Og til sidst en meget personlig og varm tak til min bestyrelse ved 
Lene Hummelgaard, Kirsten Bertelsen, Carsten Præst, Micki 
Strømlund, Elisabeth Petersen, Dorte Berenth, Maria Grøndahl, 
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 


