
Forkvindens beretning 2021 
 

Dette kunne potentielt blive den korteste formandsberetning i hele idrætsforeningens 
historie, indrammet i ét udsagn: Lukket pga corona! 
 
Men, når nu man har et selvstændigt punkt på dagsordenen, skulle man da være et skarn 
ikke alligevel at udnytte taleretten til det yderste☺ 
 
Sidste år nåede vi lige at afholde vores generalforsamling inden hele landet blev lukket 
ned pga. corona.  
Selv om det i den store sammenhæng er en lille ligegyldig ting med en generalforsamling i 
en idrætsforening, var jeg alligevel glad og lettet over at vi havde nået det og fik sat det 
punktum, shift, nyt afsnit en generalforsamling er. 
 
Efter den første nedlukning blev det relativt hurtigt igen en mulighed at lukke op for de 
udendørs aktiviteter.  
Det har for vores forening betydet at atletik har kunnet træne stort set uændret i hele 
perioden, selvfølgelig under hensyntagen til diverse udgaver af restriktioner. De har ikke 
kunnet deltage i eller arrangere de konkurrenceløb de plejer, men har kunnet mødes i 
skoven til træning hver uge. 
 
Badminton har som indendørs aktivitet været lukket ned i hele perioden, de har indimellem 
kunnet benytte sig at samarbejdet med Midtbornholm og trænet i Aakirkebyhallen. Men, 
heller ikke her nogle konkurrencer. 
 
Gymnastik måtte afslutte forrige sæson lige inden opvisningen og denne sæson kom slet 
ikke i gang. 
 
Krocket har været lukket ned det meste af dette corona år. Selv om det er en udendørs 
aktivitet er vores medlemmer i den afdeling i en aldersklasse, som der har været henstillet 
til at tage store hensyn til for at hindre smitte, så de har valgt ikke at tage nogle chancer og 
først genoptaget træningen her i foråret.  
I vinterhalvåret plejer afdelingen at mødes til kortspil i Centret, men da Centret måtte lukke 
ned, måtte også dette aflyses.  
 
Pistol som jo skyder udendørs hele året, var lukket ned lige i starten som alt andet, men 
har efter genåbningen af udendørs aktiviteter, ligesom atletik trænet uændret - selvfølgelig 
også her under hensyntagen til diverse udgaver af restriktioner. Også de har måtte nøjes 
med træningen og ikke kunnet deltage i konkurrencer og stævner. 
 
Riffelskytterne besluttede efter kort betænkningstid at afslutte den indendørs træning 
tidligere end planlagt og henlægge træningen til faciliteterne i skoven og har dermed også 
trænet næsten uændret, fraset muligheden for at deltage i og arrangere konkurrencer og 
stævner.  
Der er dog ingen undskyldning for at ligge på den lade side hos riffelskytterne så i løbet af 
det sidste år har de startet et ”Fokusprojekt” op med heldagsskolen og et Far/barn tilbud. 
Begge tilbud kører fortsat godt. 
 



Der har undervejs været mulighed for at åben op for indendørs træning under 
vidtrækkende corona hensyn. Idrætsforeningen har dog ikke benyttet sig af det.  
Dels har hensynene været så vidtrækkende at det har været ødelæggende for træningen, 
dels har centret af økonomiske hensyn set sig nødsaget til at holde virksomheden lukket. 
Situationen har betydet en medlemsnedgang på sammenlagt 1/3. Et medlemstab som jeg 
dog umiddelbart forventer vil kunne generhverves når vi må komme fuldt i gang igen. 
 
Idrætsforeningen har på trods af dette år en sund økonomi og det har kun for enkelte 
afdelinger været nødvendigt at benytte sig af diverse coronapuljer. 
 
I bestyrelsen har vi stiftet bekendtskab med diverse mødeplatforme og har afholdt virtuelle 
bestyrelsesmøder. Vi har valgt ikke at investerer i en platform da det er relativt dyrt og 
benytter derfor en begrænset udgave, hvor mødelængden f.eks. er begrænset til ½ time. 
Det har fungerer udmærket, vi er i hvert tilfælde blevet dygtige til at holde os inden for 
tidsrammen af et planlagt møde. 
 
Da alle idrætsforeninger i hele landet har stået med samme problemstilling, lagde vi op til 
DGI om de ville kunne lave en overordnet aftale med en platform, som ville give mulighed 
for en billigere adgang for medlemsforeningerne – det har dog ikke været muligt. 
Er det en mødeform der skal fortsætte vil jeg opfordre bestyrelsen til alligevel at bruge 
penge på et abonnement, så der bliver adgang til alle funktioner og det ikke er 
mødelængden der afgør dagsordenen, men dagsordenen der afgør mødelængden. 
 
Som det sidste i min beretning vil jeg komme ind på min afgang som formand og vores 
problemer med at finde en ny. 
Som måske læst i det netop udkomne Nyvest Nyt er jeg for nogle år tilbage begyndt at ro 
kajak og har i den forbindelse meldt mig ind i en klub, hvor jeg ønsker at lægge mine 
frivillige kræfter. 
 
Jeg har været meget forundret over problemerne med at finde en ny formand i et stor 
forening som vores. 
Som jeg også har udtalt i pressen ser jeg ikke det frivillige foreningsliv som et servicetilbud 
hvor man betaler sig til en ydelse, men som et fællesskab man melder sig ind i.  
Et fællesskab hvor alle byder ind med de kræfter, muligheder og kompetencer man nu 
engang har, fordi vi brænder for det samme og forpligtiger os til at udvikle dét sammen. 
Det frivillige foreningsliv betyder, at vi for relativt få penge kan dyrke vores passion om det 
er perlebroderi, idræt eller udgravning af Sorten Muld.  
Det byder også at vi melder os ind i et forpligtigende fællesskab og forpligtiger os til at yde 
en indsats for fællesskabet og sammenhængen i den forening vi nu engang har meldt os 
ind i. 
Det frivillige foreningsliv og den sammenhængskraft der er deri, falder fra hinanden hvis vi 
efterlader arbejdet til de få. Vi har alle sammen familie, arbejde og andre forpligtigelser ved 
siden af vores foreningsinteresser, det er ikke fair at læne sig tilbage og forvente at ”de 
andre” driver værket – det er vores alle sammens ansvar, at foreningen hænger sammen, 
det er alles ansvar at få fordelt opgaverne, så ingen brænder ud, eller knækker halsen, 
fordi opgaven bliver for stor. 
I mørke stunder tænker jeg at vi måske er ved at miste forståelsen for fællesskabet og 
hvordan vi selv er forpligtiget på at skabe og fastholde sammenhængen.  



I en forening som vores med nær 1000 medlemmer, hvoraf en god del er børn med 
forældre må der være op mod 2000/2500 mennesker med interesse i at foreningen består 
og jeg er virkelig overrasket over at der, der i blandt ikke er én eneste som tænker at ”den 
tager jeg”, for fællesskabet. 
Det er bekymrende for Nyvest Idrætsforening og det er bekymrende for foreningslivet som 
helhed. 
Disse harske ord er selvfølgelig ikke møntet på jer der sidder her i dag – i har jo netop 
taget både en, to og tre for fællesskabet igennem årene.  
Det er ment som et oplæg til en snak om hvad vi kan gøre for at forpligtige alle i 
fællesskabet og hvorfor ikke alle føler sig forpligtiget nu. 
Det er selvfølgelig en snak vi igennem året har haft mere end én gang i hovedbestyrelsen, 
men vi har åbenlyst ikke fundet de vise sten (eller en ny formand). 
 
Senere i aften skal vi tage stilling til en indstilling fra bestyrelsen om at lade bestyrelsen 
fortsætte uændret et år endnu, dog med den ændring at jeg på papiret fortsætter som 
formand men, i praksis fungerer som postmodtager og at afdelingsformændende deles om 
de øvrige formandsopgaver det næste år.  
Hovedbestyrelsen tror og håber at coronasituationen, der har betydet et år hvor vi ikke har 
kunnet opretholde det aktivitetsniveau vi plejer og hvor der er en stor del af vores 
medlemmer vi ikke har været i kontakt med, kan gives så meget af skylden, at der er 
villighed til at lave en midlertidig løsning der give os og jer et år endnu, til at finde en ny 
formand. 
Jeg håber inderligt at bestyrelsen har ret og mine bekymringer bliver gjort til skamme når 
de forventer at sammenhængskræften styrkes, når vi kan komme i gang for fuld skrue igen 
og vi derigennem vil finde vores nye formand. 
 
Tak for ordet 
 
Pia Frost Jensen 


