GRÆVLINGEHUSET
GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 3. FEBRUAR 2020
FORMANDENS BERETNING
Formål:
Grævlingehuset/Korup Seniorhus er et mødested for ældre seniorer i lokalområdet. Vi har valgt at
udvide navnet med Korup Seniorhus for at gøre navnet mere bredt, idet huset jo skaber rammerne
for mange aktiviteter.
Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.
Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning, som hjælper til med
den løbende drift.
Ud over vore egne aktiviteter er huset flittigt brugt af lokalområdets foreninger, det være sig
Korup-Ubberud skakklub hver mandag aften, Ældresagen med gymnastik hver tirsdag formiddag,
Ok Klubben hver tirsdag eftermiddag, Torsdagsklubben, hver torsdag fra klokken 10 – 15. og
Korup Kirke med gudstjenester 4 gange om året. Derudover har OK klubben højskole hvert år i
oktober måned.
Og vi er meget åbne overfor, hvis nye foreninger skulle finde det attraktivt at gøre brug af huset.

Løbende aktiviteter:
Som nævnt foregår der mange ting i huset, hvoraf jeg kan nævne:
-

Net café. Hver mandag kommer der ca. 20 personer som ønsker hjælp til IPad, telefon og
computer. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

-

Mandagscafé, hvor der spilles kort, det være sig L’hombre, ligeud og femhundrede og der
hyggesnakkes. Der serveres kaffe og kage. Caféen holdes for at styrke livskvaliteten og trivslen
for en gruppe af mennesker, hvoraf en del er enlige. Det er vigtigt, at vi alle tager godt imod
nye deltagere, så disse føler sig godt tilpas iblandt os. Husk at være åbne, så folk ikke oplever
os som en lille lukket kreds.

-

Banko den første onsdag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko. Vi
har normalt blomstergavekort og gavekort til Meny og konserves med mere som gevinster. 2
gange årligt afholder vi banko, hvor der er sidegevinster.

-

Spisning den 2. onsdag i hver måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand og kaffe med
småkager for kr. 80,-. Herefter kan man spille kort eller hyggesnakke. Der kommer ca. 40 hver
gang og spiser. Og man kan købe mad med hjem for kr. 20,-.

Og hvad er der så sket i det forløbne år?
-

Den 5. januar afholdt vi Nytårskur for medlemmer af de forskellige foreninger og klubber, som
vi har haft samarbejde med gennem foreningernes dag. Der var 50 personer der deltog.

-

Den 23. januar kom Finn og Lars og underholdt os med sang og musik

-

Den 30. januar kom Erik Moes og holdt foredrag: fra en verden med blomster i Danmark, Polen
og Kenya – det blev en spændende rejse.

-

Den 20. februar kom Finn Reifling og fortalte spændende historier fra hans tid i Politiet

-

Den 27. februar kom Knud Erik Nielsen og fortalte om hans oplevelser ved at gå en camino.

-

Den 15. marts var der møde for frivillighusene i Virkedal hvor der bl.a. blev orienteret om ”Det
hjælpsomme hjem”, demensugen, generationspagten og brugerbetaling hvor der var
erfaringsudveksling om de forskellige måder som husene greb brugerbetaling an på
(medlemskontingent, foreningskontingent, ad hoc deltagerbetaling mv).
Betalingerne ligger typisk mellem 150 til 300 kr. pr person årligt, der bruger husene. Hos os har
vi fastsat det til kr. 60 pr. medlem pr. år.

-

Den 20. marts kom Per Mathiesen, tidligere skoleinspektør på Højstrupskolen og fortalte om alt
det han har været med til at igangsætte i landsbyen Kubuneh i Gambia, bl.a. har han sammen
med en gruppe frivillige færdiggjort 2 skolebygninger og igangsat forskellige
udviklingsprojekter i landsbyen. Det er vildt imponerende hvad den mand har formået.

-

Den 27. marts havde vi besøg af Freddie Vestergård fra Korup Lokalhistorisk Forening der gav
os en rundtur i det gamle Korup

-

Og i marts ophørte Korup Ubberud Pensionistklub med at komme her i huset. Desværre blev
foreningen opløst, da der ikke kunne danne en bestyrelse. I forbindelse med at foreningen blev
opløst fik vi overdraget kr. 13.800 af deres formue, hvilket kan ses i regnskabet.

-

Den 22. april holdt vi Påskefrokost med medbragt mad

-

Den 24.april kom Hjørdis Plato og fortalte om hendes tid på Fyens Stiftstidende samt fortalte
om og viste mange af hendes flotte papirklip.

-

Den 15. maj havde vi besøg af Finn og Lars og Karen Skov med musik og sang

-

Den 28. august havde vi 50 personer på udflugt til Jelling Museum, Brande Camping og Søby
brunkulslejre. Vi fik et spændende foredrag om runestenene og kongerne m.v. i Jelling. Middag
på Brande Camping. I Søby fortalte en guide om livet i lejren og gav os en rundtur i området.

-

Den 18. september kom Ole Holmsted Jensen og fortalte om familiens oplevelser i autocamper
gennem Canada til Alaska

-

Samme dag havde vi besøg af Ane Caspersen der er konsulent for det Demensvenlige Odense,
der gav gode råd til demensramte og deres pårørende.

-

Den 25. september kom Ole Klæstrup og fortalte om hans cykelhold – Team My Heart – som
han startede i forbindelse med af han blev ramt af en blodprop i hjertet i 2013.

-

Den 25. september var der også seniorinformationsdag i Seniorhuset for nye pensionister hvor
Bjarne Lundgaard deltog.

-

Den 22. oktober havde vi et aftenarrangement hvor Niels Falbe Schmidt fortalte om livet i den
store egyptiske provinsby Aswan i Sydegypten i 2019.

-

Den 23. oktober kom Carl Ole og Axel fra TV-Korup og fortalte om TV-Korups historie fra
starten i 1989 til i dag. Der blev også vist gamle og nye videoklip fra deres store arkiv. Desuden
informerede Axel om den tekniske udvikling fra 1989 til i dag.

-

Den 30. oktober kom Holger Anderskov og holdt et fantastisk spændende foredrag. I januar
2019 besteg han nemlig toppen af Kilimanjaro i Afrika – verdens højeste bjerg på 5.895 meter
– sammen med hans 2 sønner. Holger fejrede 70 års fødselsdag på toppen med lagkage.

-

Den 6. november havde vi influenzavaccination, hvor der kom over 200 der blev vaccineret.

-

Den 18. november holdt vi julestue, hvor Jytte Nielsen kom med en masse af de ting hun
kreerer, Kirsten Raahauge kom med vævede og strikkede ting og jeg selv havde dekorationer
og andet med. Eftermiddagen var velbesøgt med over 60 mennesker og vi havde besøg af
Grævlingløkkens Børnehus der sang for os. Det var rigtig festligt.

-

Den 20. november havde vi besøg af Annette og John Bern der fortalte om deres ture til
Svalbard – de har været der 6 gange.

-

Den 27. november var der igen Seniorinformationsdag for nye pensionister i Seniorhuset hvor
jeg selv deltog. Vores formål med at deltage, er at gøre opmærksom på Grævlingehuset og de
aktiviteter vi kan tilbyde her. Vi har fået udarbejdet en roll up som blikfang, som vi
medbringer.

-

Den 2. december havde vi aftenunderholdning med et fantastisk kor fra Tommerupegnen der
hedder ”13 rigtige”. Der er 32 medlemmer hvoraf de 22 kom hos os. Koret ledes af Karen Mose
der er uddannet på Odense Musikkonservatorium. Dem skal vi have besøg af en anden gang da
de synger helt fantastisk.

-

Den 11. december hvor vi havde spisning, havde vi igen besøg af Grævlingløkkens Børnehus.
De gik Lucia og det klarede de rigtig flot.

-

Den 13. december holdt bestyrelsen julefrokost. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag
hjemme hos mig.

-

Den 18. december sluttede Lars og Finn og Linda året af med en masse julemusik. Igen en
festlig formiddag.

Nyanskaffelser:
Vi fik bevilget kr. 25.000 i §79 midler fra Odense Kommune til dækning af forsikringer,
kontorudgifter, regnskabsprogram m.v.
Og så har vi installeret håndfri vandhaner i toiletrummene. Sammen med sæbedispensere og
papirruller mener vi nu, at hygiejnen er væsentlig forbedret i huset.
Vi fik også gjort hovedrent i sommerferien.
Ellers har vi været forskånet for de store nyanskaffelser i 2019, hvilket også kan ses på regnskabet.

Udlejning:
I 2019 havde vi 29 udlejninger af huset til private og 9 udlejninger til foreninger/klubber.
I 2020 har vi p.t. 12 udlejninger til private og 2 foreninger, i 2021 3 udlejninger og i 2022 1 udlejning.

Midler:
I år har vi fået bevilget kr. 25.000 i §79 midler. Vi havde ansøgt om kr. 27.400.

Mål for fremtiden:
Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde
med de foreninger der bruger huset, samt de øvrige foreninger i området.
Vores mål for det nye år vil derfor fortsat være synliggørelse af husets aktiviteter.
I år har vi haft hjælp af Claus Møller, der fik lavet et rigtig spændende aktivitetsprogram for
mange af onsdagene her. Der har været tale om lokale aktører med sang og musik og foredrag.
Vi er utrolig glade for den opbakning, der har været til disse aktiviteter. Der har været alt fra 35
til 55 mennesker hver gang, heriblandt også nye ansigter.
I år vil vi lægge vores aktiviteter op i aviserne samt indrapportere til NemTilmeld, der er et
værktøj vi har igangsat med øvrige foreninger her i Korup/Ubberud, så man kan få et nemt overblik over hvilke aktiviteter man kan gå til. Vores aktiviteter ligger også på Korup Portalen, og
på vores hjemmeside.
Og vi vil gentage Nytårskuren i 2021. Det er en god måde at kunne komme og få en snak med
repræsentanter fra de andre foreninger og klubber og samtidig giver det et øget kendskab til
Grævlingehuset, så man får et kendskab til, hvad vi står for.

Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i
det forløbne år.
I gør alle et rigtig godt stykke arbejde – dels når vi har aktiviteter, dels på vore maddage og også når
vi har banko.
Allan og Lone har et stort arbejde med udlejningen, Jørgen er vores handy mand, der udfører mange
små reparationer i huset, Bjarne påtager sig administrative opgaver, Karen gør et stort stykke
arbejde med madlavning som Ellen og Jette også hjælper til med. Og samtidig gør Ellen altid et
stort arbejde i mandagscaféen sammen med Inge.
Samtidig vil jeg også takke de personer der hjælper os, og som ikke er med i bestyrelsen.
Her tænker jeg på Axel Nielsen, der redigerer vores hjemmeside. Og Claus Møller der har lavet et
kæmpe arbejde med vores aktivitetsprogram.
Også en tak til vores revisorer, for den indsats de har gjort i det forløbne år.
Til sidst vil jeg takke for at I alle er mødt så talrigt op her i dag. Det er dejligt at se jeres interesse
for huset – det glæder mig meget.

Tak

