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Beretning fra Hovedbestyrelsen 

Ifølge vedtægterne skal formanden aflægge beretning for året der er gået, men i år bliver det en oplæsning 

af det der er sket/eller snarere det der ikke sket i Orient siden sidste generalforsamling! 

De flotte beretninger som vores mangeårige formand Jan Quaade leverede gennem mere end 37 år, er der 

ingen der kan gøre efter.  

En del af det jeg læser op, vil aktiviteterne måske også komme ind på, men så får I det bare to gange. 

Siden sidste generalforsamling den 8. februar 2020 er Orient flyttet til Ved Sportspladsen; indflytning skulle 

først ske når alt var klar, det var det ikke!! 

Nedlukningen p.g.a. Corona betød at max. 2 ad gangen måtte pakke ned på Vårfluevej; mere end 100 

flyttekasser, borde, stole, opvasker, kopimaskine og meget mere, alt koordineret af Lene Hummelgaard og 

Preben Christensen.   

Container var booket, flyttefirmaet fyldte den under ledelse af Lene H. og efter adskillige forhindringer 

tømt nogle dage efter Ved Sportspladsen 14. 

Al udpakning, indretning, opsætning af billeder, pokaler og meget mere blev udført af Lene og Preben i 

fællesskab, et kæmpearbejde, der på trods af masser af problemer med alt muligt, som alligevel (som lovet) 

ikke var udført af kommunens folk, har opnået et flot resultat, og som vi alle skylder dem STOR TAK for.  

Det første halve år havde Orient kun 2 nøgler til huset, det besværliggjorde alt, vi bor jo ret langt fra 

hinanden (Ballerup-Hedehusene-Rødovre), men det viste sig, at håndværkere fra kommunen havde nøgler, 

så de kunne bruge huset som frokoststue m.v., betød en ekstra hovedrengøring bagefter, klaret af Susanne.   

I kælderen, som vi fra starten var blevet lovet, var der pludselig smækket en mur op, ca. en halvering og 

igen en masse svineri, og helt uden at Orient var orienteret; til stor frustration ikke mindst for dem der 

havde brugt en stor del af deres sommer på at få huset klar. Fik endelig et møde med kommunens 

byggeansvarlige, som ikke var klar over at huset blev brugt af håndværkerne; en meget lang mangelliste 

blev gennemgået, og efter nogen tid blev det meste rettet. 

Jesper Quaade har stået for indkøb og montering af al det tekniske udstyr. 

På et senere tidspunkt blev det besluttet at købe nye borde og stole. 

I forbindelse med at klubhuset blev flyttet til Ved Sportspladsen blev en mur mod Islev skoles fodboldbane 

revet ned, så der blev plads til to små fodboldbaner mere, og der blev opsat et højt hegn mod Orienthuset. 

Efter statsministerens pressemøde den 11. marts blev alle aktiviteter i Orient lukket, Orientdag i 

Stadionhallen med normalt 600-700 besøgende, fødselsdag/indvielse af det nye Orienthus, bankospil, 

bestyrelsesmøder i marts-april-maj og november aflyst.  



Den store julefest på Islev skole blev også aflyst, men da Orient havde en kontrakt med Peter Nørgaard 

(også kaldet Sprælle) tilbød han sammen med Susanne et juleshow på Orients hjemmeside, ret morsomt, 

og der blev udtrukket i alt 10 præmier blandt Orients børn.  

Susanne kørte rundt med præmierne før jul. 

De enkelte aktiviteter herunder vil redegøre for håndteringen af nedlukningen samt deres aflyste 

arrangementer. 

I 2021 har alle fælles arrangementer været aflyst. Fastelavn, Generalforsamling udskudt flere gange, 

Orientdagen i Stadionhallen, Orients fødselsdag og samtlige bestyrelsesmøder. 

6. maj blev der åbnet for, at mere end 10 kunne samles indendørs; bestyrelsen havde planlagt et møde den 

7. maj, men fik pludselig at vide, at åbningen ikke gjaldt klubhuse?. Heldigvis er der kreative mennesker i 

bestyrelsen som skaffede andre lokaler, hvor der efter næsten ½ års mødepause kunne holdes et 

nødvendigt og meget langt bestyrelsesmøde. 

Økonomi og regnskab vil Søren redegøre for, heldigvis har Orient en meget dygtig revisor som kasserer, det 

har været guld værd i en ret svær periode. 

Medlemmer i foreningen ultimo 2020: 1366 + 19 betalende passive.  

Heraf er 1031 tilskudsberettigede (fra 0 til 24 år) ifølge Rødovreordningen. 

 

Der uddeles årskrus til medlemmer som uden afbrydelse har været medlem et vist antal år. I 2020 har det 

ikke været muligt endnu, men alt er klar: 

45 stk. 5-årskrus, 23 stk. 10 års krus, 4 stk. 15 års krus og 3 stk. 25 års krus.   

 

Micki Strømlund, fodboldformand blev valgt som Årets Idrætsleder i Rødovre Kommune. Bliver normalt 

hyldet på foreningslederfesten, men da den var aflyst, mødte Borgmester Britt Jensen og Kulturchefen op 

før en fodboldkamp på Islev skole, der blev holdt tale og overrakt diplom m.v. Bagefter var det muligt at 

hylde ham med et glas i Orienthuset, meget kort for Micki skulle spille i anden halvleg. 

Orient Fodbold blev kåret som årets børneklub i DBU Sjælland 2020; prisen blev sammen med et flot 

banner og 15.000 kr. til køb af fodbolde, overrakt en meget kold decemberaften på kunststofbanen ved 

engen. 

Tidligere er prisen modtaget af store klubber, såsom Brøndby. 

Desværre har Micki valgt at stoppe som formand for fodboldafdelingen, er dog fortsat indtil 

generalforsamlingen; Tage Vestergaard afløser ham. 

 

Holger Hansens Mindelegat blev på forrige generalforsamling overrakt til Casper Skræm fra 

fodboldafdelingen. Hvem der skal modtage prisen idag kommer senere. 

 

Bestyrelsen har fra 2022 besluttet at omdøbe Mindelegatet til: Jan Quaades Mindefond, og der vil blive 

indkøbt et nyt fad. 

 



Fondsmidler fra Asta og Frode Nykjærs mindefond uddeles normalt på Orients fødselsdag, men det vil også 

ske i dag.  

 

Rødovre Kommune har endelig fået færdiggjort IT system Foreningsportalen. Her kan alle borgere i 

kommunen følge med i hvad der foregår om Kultur og fritidslivet.  

Foreningsportalen skal lette den administrative byrde, når foreningerne skal søge om tilskud. Indeholder 

også en booking del hvor de af foreningens bookingansvarlige kan logge sig på. 

 

DGI og Rødovre kommune har indledt et samarbejde med 6 foreninger om børneidræt, her deltager Orient. 

Masser af info fra Rødovre kommune om nye tiltag omkring idræt og sundhed, afholdt flere konferencer 

digitalt hvor Orient har deltaget. 

 

FIR forbereder i samarbejde med Rødovre Lokal Nyt en "idrætsavisavis" i avisen 25. august og 6. oktober. 

Foreningerne kan få redigeringshjælp fra redaktionen. Her er Orient også med, det er ekstra vigtigt i år, at 

alle idrætsforeningerne melder ud hvad de har at byde på, så rigtig mange kan komme i gang med at dyrke 

motion igen.  

 

Hvordan fremtiden ser ud i Orient kan man kun spå om. Det bliver en stor udfordring at løbe alle 

aktiviteterne i gang igen, mange har sikkert fået smag for sofa og skærm, så de lange nedlukninger i 

aktiviteterne vil kunne spores flere år frem, det er absolut ikke ovre.  

Heldigvis har Orient altid haft en sund økonomi, men det faldende medlemstal vil udover manglende 

kontingent også betyde et mindre tilskud fra Rødovreordningen. 

Det vil også fremover være en udfordring at bevare Orient som en flerstrenget forening. Aktiviteterne kan 

kun drage fordel af, at Orient er Rødovre kommunes største forening, og derfor kan være med til at præge 

idrætslivet i Rødovre.  

 

KÆMPESTOR ROS TIL DEN SIDDENDE BESTYRELSE som i en periode, som ingen af os har oplevet før, med 

nedlukninger, restriktioner, og ikke mindst det, at Orient mistede Jan Quaade, formand i 37 år, og forinden 

næstformand i 10 år.  

Alle har meldt ind med hjælp hvor det var muligt.  

Det helt store læs blev trukket af Lene Hummelgaard og Preben Christensen. Men hele holdet bestående af 

Søren Mortensen, Carsten Præst, Micki Strømlund, Elisabeth Petersen, Lisbeth Steensborg, Dorte Berenth, 

Maria Grøndahl, Susanne Fotel Christensen, Jesper Quaade og Dorthe Quaade har i den grad været på 

banen for Orient. 

Tak til Dorthe Quaade for det flotte blad hun redigerer, ikke mange foreninger kan levere et blad i 

tilsvarende kvalitet. 

Også tak til Svend Petersen som i rigtig mange år har holdt styr på medlemskartoteket og kruslisterne. Han 

har nu valgt at stoppe; medlemskartoteket skal fremover styres via Conventus, og kruslisterne bliver de 

enkelte aktiviteter ansvarlige for. 

 

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

Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen. 

/Kirsten Bertelsen 


