Generalforsamling 11. marts 2022
Bestyrelsens beretning for 2021
Regnskab 2021 og budget 2022
Bilag med holdene, holdledere og
instruktører
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Idræt først
derefter
hyggeligt socialt samvær
Det er AIF Senior Idræt
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Bestyrelsens beretning for 2021
1. Generelt tilbageblik
Coronaen klinger langsomt ud (forhåbentlig)
Lige nu for 2 år siden – den 11. marts 2020 – 2 dage før vi skulle holde den ordinære
generalforsamling brød Coronaen løs og lagde landet ned i første omgang i 2 uger. Vi
kender alle forløbet siden for landet og for Senior Idræt. Der kom de næste år
restriktioner af forskellig art i takt med at Corona virussen ændrede sig.
Set tilbage på årene lykkedes det os på mange områder at holde udendørsaktiviteterne åbne – Krocket, Krolf, Stavgang, Petanque – og nogle indendørs aktiviteter
flyttede vi ud i det fri: Senior Volley, Tai Chi og Qi Gong og Bootcamp.
Usikkerheden var hele vejen stor med hensyn til udfaldet af Coronaen.
Bestyrelsen besluttede fra starten af epidemien at aflønne vore instruktører, således
at foreningen også ville kunne fungere, når epidemien var ovre og idrætsfaciliteterne
igen blev åbnet for aktiviteter.
Heldigvis delte et stort flertal af medlemmerne bestyrelsens holdning og betalte
løbende kontingenterne. Stor tak for det.
I august 2021 blev der igen åbnet for hallerne på stadion, og vi kunne endelig afholde
en ordinær generalforsamling den 18. august. Generalforsamlingen dækkede da 2019
og 2020. To generalforsamlinger blev slået sammen og det betød bl.a. at hele
bestyrelsen var på valg.
Bestyrelsen så frem til generalforsamlingen med stor spænding. Generalforsamlinger i
Senior Idræt har altid været afholdt en fredag, hvor vi har mange medlemmer på
stadion. Denne generalforsamling blev holdt en onsdag i august, hvor vi ikke havde
påbegyndt indendørsaktiviteterne.

På trods af det mødte der 145 medlemmer op til generalforsamlingen.
Nu er alle restriktioner ophævet pr. 31. januar 2022, og vi har fuld adgang til hallerne
og de udendørs arealer.
På trods af det skal der stadig sprittes hænder, holdes afstand, mv. og i skrivende
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stund kan vi konstatere, at der desværre er vekslende smitte blandt medlemmerne –
heldigvis med langt mindre påvirkning af den enkelte, end det var tilfældet tidligere.
Flytning til Stadion
Den nye hal på stadion var ved at være færdig, og vi kunne tage den i brug ved
starten af efterårssæsonen 1. september 2021.
Inden da skulle redskaber og øvrigt materiel flyttes fra Toftekærhallen og til vores nye
depotrum på stadion.
Der kom bus til Stadion 😊 Se bagsiden for bustiderne på stadion
Depotrum i Toftekærhallen rømmes

Depotrum på Stadion tages i anvendelse
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I depotrummet har vi 1. hjælps materiale

Og i gangen ved hal 3 er AIFs hjertestarter anbragt ved udgangen lige overfor
Tennisbanerne
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Oversigtsbillede over stadion

Oversigt over stadionhallerne
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Efterårssæsonen
Efterårssæsonen startede onsdag den 1. september, hvor T1 – T3 tog de nye
faciliteter i anvendelse. Desværre er der ikke billeder af alle holdene, men Senior
Idræt er på lystavlen på stadion.

Lidt indtryk fra den første dag, onsdag den 1. september
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Torsdag den 2. september T4

Fredag den 3. september – S1 + S2
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Fuldt hus i Caféen efter strabadserne på de 3 hold – S1+S2, Senior volley og Rygtræning.

Bowls i nye omgivelser på Stadion
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I løbet af de første uger blev der på baggrund af ønsker fra holdene foretaget en del
flytninger af holdene.
Line Dance kunne ikke danse på det nye gulv i Hal 1 (og hal 2) så de flyttede til Hal 3,
ligesom Rygtræning flyttede til Hal 3.

Yoga flyttede fra Hal 1 til Stillerummet og er glade og Gymnastik blev fremrykket med
½ time fra kl. 9 til 9.30, for at tilpasse starten af gymnastikken til bussens
ankomsttider.

Og endelig flyttede Tai chi og Qi Gong også til hal 3.
Som det fremgår af foranstående, foretog vi en række justeringer i de første uger,
således at holdene kom i de ønskede haller.
Cykelholdet
Cykelholdet gennemførte alle sine planlagte ture i 2021 og med nyindkøbte sikkerheds
veste, så de er meget synlige i gadebilledet.

Foråret nærmer sig
og cykelprogrammet for 2022 er klar til udlevering 😊
Turene er gratis for medlemmer, der går til en af vore andre aktiviteter.
Øvrige deltagere betaler 175,- kr. pr. kalenderår.
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Det sociale samvær
Da det sociale samvær spiller en helt afgørende rolle for Senior Idræt, var det i
starten noget vanskeligt at acceptere, at Cafeen ikke havde åbent for vore hold,
bortset fra fredagsholdene.
Vi fik arrangeret, at holdene – når cafeen ikke havde åbent – kunne medbringe kaffe
på termokander og brød.
Gennembruddet kom, da Lissie Kofoed fik cafeen åbnet for sine tirsdagshold om
eftermiddagen.
Det lykkedes, således at Cafeen åbnede kl. 14.30 lige da Bootcamp blev afsluttet.
Herefter er det gået stærkt.
Cafeen har ansat yderligere personale og caféen har nu åben mandag, onsdag og
fredag fra kl. 9.00 til kl. 21.30, og tirsdag fra 14.30.
Yoga-holdene om tirsdagen og T4 gymnastik om torsdagen må indtil videre holde sig
til det medbragte kaffe og brød.
Om fredagen, hvor der er fuldt hus i Cafeen åbnes Konferencesalen lidt længere nede
af gangen.
Gang i det sociale samvær 😊
Da vi nu efterhånden ”var på plads” og da Coronaen ikke begrænsede os væsentligt,
besluttede bestyrelsen at forsøge at sætte gang i det sociale samvær og julefrokosterne i foreningen ved at give 25,- kr. pr. deltager i den enkelte julefrokost, som et
lille tilskud til festlighederne i dette år, hvor Coronaen jo satte en stopper for meget
samvær i foreningen.

400 medlemmer nåede at deltage i de forskellige holds julefrokoster inden kommunen
på grund af opblussen af Coronaen meddelte, at alle indendørsaktiviteter annulleredes
fra søndag den 19. december til tirsdag den 4. januar 2022 og der var ikke var
adgang til klubhuset fra i mandag i samme periode.
De hold, der ikke nåede julefrokoster før Coronaen igen satte sit præg på aktiviteterne
skal ikke snydes. Tilskuddet på de 25 kr. er til rådighed for dem f.eks. til forårskomsammen 😊. I januar/februar har yderligere 35 været til en nytårssammenkomst.
Så vi måtte igen lukke ned i jule- og nytårsdagene med håb om bedringer. De
indfandt sig og vi kunne starte forårssæsonen torsdag den 6. januar 2022.
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Endelig kom meddelelsen fra myndighederne om at alle Coronarestriktioner ophørte
31. januar 2022.
Vi håber nu på normale tilstande i 2022 og fremover.
Holdledermøde
Det er naturligvis væsentligt, at der er tæt kontakt mellem holdlederne og bestyrelsen
i det daglige.
Holdlederne og bestyrelsen er herudover enige om, at det er nyttigt med fællesmøder
en til to gange om året.

Der blev afholdt holdledermøde den 10. januar 2022, hvor der blev foretaget en
status på forløbet og resultatet af flytningen til stadion.
Der var på mødet enighed om, at vi nu – efter en række overståede vanskeligheder –
flytning af hold mellem hallerne, Cafeens åbningstider, visse problemer med
lydanlægget – er ved at være faldet godt til i de nye omgivelser.
Der blev i den forbindelse udtrykt stor glæde over modtagelsen og hjælpsomheden fra
stadionpersonalet. Tak til dem for indsatsen 😊
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Bestyrelsen
Lissie Koefoed meddelte for et par år siden, at denne 2 års periode ville
blive hendes sidste i bestyrelsen.
Hun har derfor valgt ikke at genopstille ved denne generalforsamling.
Hun fortsætter heldigvis som holdleder for Bootcamp og Bowls og vil i øvrigt
være hjælpsom, som altid.
Lissie blev valgt til bestyrelsen den 15. marts 2015 og har udført et meget engageret
bestyrelsesarbejde i alle årene.
Stor Tak til Lissie for indsatsen.
Holdlederne
Holdlederne for vores 17 aktiviteter er meget engagerede i deres respektive hold og udgør en helt uvurderlig del af den samlede ledelse
af foreningen.
Det er dem, der med engagement, uge efter uge byder velkommen
og tilrettelægger aktiviteten, stiller lydanlæg op, henter redskaber
og fjerner det igen med meget mere.
Deres tilgang og engagement for det enkelte hold - uge ud og uge ind - er den helt
væsentlige grundpille i foreningens succes.
Der skal lyde en kæmpe tak fra os alle for den store indsats holdlederne har ydet i
2021.
Som en påskønnelse for holdledernes indsats fik de i lighed med tidligere år i
december på bopælen en julehilsen med en personlig tak fra bestyrelsen og en
vingave fra foreningen.
Instruktørerne
En lige så stor tak skal lyde fra os alle til foreningens 8 lønnede instruktører, der på
samme måde møder op veloplagte, forberedte og glade til aktiviteterne på det enkelte
hold. Medlemmernes tilfredshed er særdeles tydelig for alle holdene.
Der skal også til jer lyde en kæmpe tak fra os alle for den store indsats instruktørerne
har ydet i 2021.
Instruktørerne påskønnes på samme vis, som holdlederne med en personlig tak fra
bestyrelsen og en vingave fra foreningen.
Lidt nøgletal m.v.
Foreningen havde med udgangen af 2021 godt 660 enkeltmedlemmer, hvilket er et
fald på ca. 100 medlemmer.
Vi har 24 holdledere og 9 lønnede instruktører. De 24 holdledere har samlet 16
aktiviteter.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
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Som følge af det lavere medlemstal har vi i øjeblikket ingen ventelister.
Her er en oversigt over aktivitetsmedlemmer (flere medlemmer deltager på flere hold)
på de enkelte hold -

Det lykkedes igen at få andel i en kommunal pulje med 15.000, - kr., således at
Vandgymnastiks kontingent kunne nedsættes med 300 kr. årligt.
Puljen skal fortsat søges på årlig basis.
Samarbejdet I AIF
Senior Idræt er en afdeling under AIF, der har i alt 9 afdelinger. Samarbejdet drejer
sig bl.a. om klubhuset og forholdene i det hele taget for AIF. Samarbejdet foregår
primært i AIF’s hovedbestyrelse, der består af formændene for afdelingerne og
Hovedafdelingen, der med formand, næstformand og kasserer varetager ”det
daglige”.
AIF’s generalforsamling har ikke været afholdt i 2 år men vil blive gennemført i maj
måned 2022.
Her har problemet med afholdelse af de årlige generalforsamlinger været, som dem vi
har oplevet i Senior Idræt.
Møder med Stadions ledelse
Der holdes jævnligt møder med stadions ledelse, hvor konkrete problemstillinger
drøftes og søges løst.
Senior Idræt vil i den forbindelse udtrykke en stor tak til Stadions ledelse og det
samlede personale for deres altid positive tilgang til tingene.
Også for udendørsaktiviteterne er der altid lydhørhed for ønsker fra vores side. Vi
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håber dog på lidt mere græsslåning på krolfbanerne, hvor medlemmerne tæller ca.
70.
Ny aktivitet
På generalforsamlingen den 18. august 2021 orienterede bestyrelsen om samarbejdet
med AIF Tennis og Padel og Stadion om etablering af padeltennisbaner.
Billederne viser de snart færdige padeltennisbaner (28.2.2022)

Sigtet med aktiviteten i Senior Idræt er primært at tiltrække nye medlemmer, og at
give vore nuværende medlemmer et særdeles attraktivt tilbud.
Der etableres i første omgang 2 baner, der ligger i forlængelse af tennisbanerne op
mod AIF-klubhuset.
Padel tennis eller bare Padel er en af verdens hurtigst voksende sportsgrene. Børn,
ældre og alle midt imellem har fået øjnene op for de fantastiske muligheder.
Vi er nu så langt i samarbejdet, at vi har aftalt foreløbige banetider, og Senior Idræt
råder over begge baner mandag og onsdag kl. 9 – 13. Vi er enige om løbende at
vurdere aktiviteten og evt. justere.
Arne Borg har påtaget sig holdlederrollen for aktiviteten.
Banerne forventes færdige omkring 1. marts og den officielle åbning er fastlagt til 30.
april, hvor AIF Tennis og Padel har den formelle åbning af tennisanlægget.
Vi orienterer mere indgående om sagen i løbet af marts måned.
-----Det var, hvad det blev til med den skriftlige beretning for 2021
Bestyrelsen 6. marts 2022
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Organisering

Bilag til Beretningen 2021

Bestyrelsen 2021
Formand

Jørn
Jensby

Kasserer

Lone
Christensen

Bestyrelsesmedlemmer

Lissie
Koefoed

Arne
Borg

Bjarne Rubner
Andersen

Suppleanter 2021

Jørgen Kruse

Sonja Jensen

Revisorer 2021

Kaj Nielsen

Jørgen Arnull

Revisorsuppleant 2021

Jørgen Lind
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Holdledere og instruktører
Bootcamp

En målrettet træningsform, når det handler om at komme i form på kort tid. Med en god og
effektiv blanding af kondition og styrketræning, trænes der på en sjov og anderledes måde
med enkle øvelser. Træningen opbygger din styrke og udholdenhed. Du bestemmer selv, hvor
meget du vil gi´ dig selv under træningen.

Holdleder

Instruktør

Lissie Koefoed

Jette Håkansson

Bowling 1 & 2

Der er plads til såvel de øvede som mindre erfarne bowlere. Vi er max. 3 spillere på hver bane
i hele sæsonen. En aktivitet, hvor man også konkurrerer med sig selv. Den ‘tredje halvleg’
giver mulighed for en fin afslutning på dagens indsats.

Holdledere

Bowling 1
Jette Mathiesen

Bowling 2
Klaus Rysz
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Bowls

Bowls er et spil, hvor målet er at rulle skævt vægtede og lidt asymmetriske ca. 10 cm Bowls
kugler udenom en centerblok nærmest til en noget mindre hvid eller gul kugle, kaldet Jack.
Spillet er udfordrende og spilles på et tæppe på 13x2 meter med ens markeringer i begge
ender, så der spilles frem og tilbage.

Holdleder

Lissie Koefoed

Cykelture

I månederne juni, juli og august arrangeres der guidede cykelture i Vestskoven og omegn. Alle
ture er tilrettelagte med ophold for forfriskninger og/eller besøg. En turplan udarbejdes i god
tid og kan udleveres til interesserede medlemmer.
Gratis for medlemmer, der går til en af vore andre aktiviteter. Øvrige deltagere betaler kr. 175
pr. kalenderår.

Holdledere

Bent Rasmussen
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Gymnastik

Seniorgymnastikken
er noget for alle, der ønsker en bedre fysik og et godt velvære. Gymnastikken foregår til varieret
musik, der støtter bevægelsernes kvalitet og rytme. Træningen består af opvarmning samt styrke–
og balanceøvelser. Vi kommer hele kroppen igennem. En fornyelse i undervisningsprogrammerne
gør det udfordrende og motiverende at deltage. Vi slutter med afspænding én gang hver måned.
Efter 1 time fortsættes, efter eget valg, med forskellige boldlege som volleyball, boccia/ soft
petanque, badminton og minitennis.

Stadion gymnastik T1, T2 of T3 om onsdagen
Holdleder T1 og T2

Instruktør

Jørgen Kruse

Hanne Jensen T1, T2 og T3

Holdleder T3

Tove Wismann

Stadion gymnastik T4 om torsdagen
Holdleder

Kjeld Christensen
T4

Instruktør

Astrid Kvindeberg
T4

Stadion gymnastik S1 og S2 om fredagen
Holdleder

Bjarne Rubner Andersen
S1 og S2

Instruktør

Vivi Kristensen
S1 og S2
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Krocket

En moderne og anderledes form for krocket, der spilles med 2 makkerpar pr. bane, der er
20x30 meter. Køllen, som har et kort skaft, må kun spilles med én hånd. Et spændende spil
som også udfordrer den taktiske forståelse – og som mange kan få glæde af. En helårssport,
der spilles på cricketbanen på Stadion.

Holdleder

Ib Berg

Inger Westermann

Krolf

Krolf er halvt golf og halvt krocket og spilles med ‘normale’ krolfkøller og – kugler. Vi har 3
baner. Hver bane består af 12 huller med en afstand fra teested/startsted til green/hul på min.
5 meter og max. 30 meter. Princippet er, at man skal få kuglen i hul på færrest mulige slag.
Der er lukket for tilgang til Krolf KG1

Holdleder KG1

Holdleder KG2

Helge Eilersen

Jørn Jensby
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Line dance

En populær danseform, hvor man danser enkeltvis i rækker og formationer.
Dansen giver en dejlig energi og livsglæde med god motion og ledsagende glad musik.

Holdleder

Instruktør

Tove Wismann

Hanne Jensen

Petanque

På den nye Petanque-banerne på Stadion spilles med de rigtige stålkugler med hold af ca. 8
spillere på hver bane. Et morsomt socialt spil, der spilles i sommersæsonen.

Holdleder

Kim Mikkelsen
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Rygtræning
Har du begyndende problemer med ryggen eller knæ og hofter? Har du en svag ryg, kan du
styrke denne med en målrettet træning.
Træningen og undervisningen vil give deltagerne en øget kropsforståelse og en mulighed for at
reagere på de signaler kroppen giver, når den belastes. 1 mandagshold og 2 fredagshold

Holdleder

Instruktør

Bent Rasmussen

Hanne Jensen

Senior Volley

En aktivitet for de bold-glade seniorer. Fokus er på selve spillet, hvor det gælder om i et samarbejde, efter max. 3 berøringer, at få bolden over det høje net og ned på modstandernes
banehalvdel – uden at gribe eller kaste bolden.
Alle kan være med, for bold, bane og regler tilpasses deltagernes forskellige forudsætninger.

Holdleder

Ellen Jensen
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Stavgang

Stavgang styrker bryst –, skulder– og rygmuskulaturen og opløser muskelspændinger i skulder
og nakke. En helårsaktivitet, hvor vi går i naturskønne områder i hold på kortere og længere
ture, afhængigt af ønske og form – alle med egen turleder og instruktør. Kvalitetsstave,
tilpasset din højde og med den rigtige indstillelige handske, kan købes i klubben.
Gratis for medlemmer, der går til en af vore andre aktiviteter. Øvrige deltagere betaler kr. 175
pr. kalenderår.

Holdledere

Kai Nielsen

Bent Rasmussen

Tai Chi & Qi Gong

Denne ældgamle kinesiske motionsform er i dag en anerkendt idræt på vore breddegrader.
Træningen består af en harmonisk kombination af chi-gymnastik, taoistiske øvelser og
langsomme rolige bevægelser, som kan udføres af alle til stor glæde med øget fysisk og
psykisk velvære til følge.

Holdledere

Hanne Wagner

Instruktører

Inge-Lise Nørklit

Charlotte og Bill Gross
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Vandgymnastik

Gymnastik i 30 minutter i 27 grader varmt vand med efterfølgende afslapning i det 33 grader
varme varmt-vandbassin eller i saunaen.
Øvelserne gennemføres på lavt vand med opvarmning, styrketræning og konditionstræning –
alt sammen til god musik og med forskellige rekvisitter.
Der er venteliste

Holdleder

Jørgen Arnull

Yoga

Yoga er forebyggende og styrker muskler og led, især kernemuskulaturen bliver stærk og
smidig. Det giver dig blandt andet en sund kropsholdning, rank ryg og en bedre balance.
Åndedrætsøvelserne giver dig en god vejrtrækning og beroliger nervesystemet, hvilket virker
afstressende og forbedrer din nattesøvn.

Holdleder

Instruktør

Lise Mattisson

Lotte Barrett Thomsen
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Padel Tennis ny aktivitet i foråret 2022

Mandag og onsdag kl. 9 til 13
Holdleder

Webmaster

Leif Sørstrøm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buslinje 141 til stadion: Køreplanen

Fra Albertslund Station til Glostrup station:
Bussen er på stadion ca. 5 minutter i hel.

Fra Glostrup Station til Albertslund station:
Bussen er på stadion ca. 5 minutter over hel
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