GRÆVLINGEHUSET
GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 14. JUNI 2021
FORMANDENS BERETNING
Formål:
Grævlingehuset/Korup Seniorhus er et mødested for seniorer og andre i lokalområdet.
Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.
Året 2020 blev et mærkeligt år p.g.a. Corona. Vi måtte lukke huset ned den 16. marts. Åbnede igen
8. juni, gik på sommerferie 22. juni og startede op igen 17. august. Og måtte så lukke ned igen i
december.
Derfor har huset ligget stille hen i flere perioder, det gælder både for vores egne aktiviteter, men
også for de andre foreninger der bruger huset.
Det gælder Korup-Ubberud skakklub, der har kommet her 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.
OK klubben højskole i oktober måned blev også aflyst.
Løbende aktiviteter:
Som nævnt foregår der mange ting i huset, hvoraf jeg kan nævne:
-

Net café. Hver mandag kommer der ca. 15 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.

-

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 for kr. 80,-.
Herefter kan man spille kort eller hyggesnakke. Der kommer ca. 35 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 48 personer der deltog.

-

Den 22. januar kom Palle Mygenfordt og holdt et spændende foredrag om De Dansk
Vestindiske Øer.

-

Den 29. januar havde vi besøg af Brian Peterson, der er boligansvarlig i Danske Bank og Lone
Stemann Nielsen der er partner hos Kielberg Advokater. Her fik vi indsigt i, om man kan låne
penge i sin bolig, muligheder for afdragsfrihed, formueplanlægning, fremtidsfuldmagt og arv
og testamente. Det gjorde de rigtig godt begge to.

-

Den 3. februar var der møde for frivillighuse i Ejerslykke Ældrecenter. Der blev drøftet
ansøgninger §18 og §79 – hvad kan man som frivillighus søge penge til? Orientering om Den
Sociale Vejviser hvor man kan danne sig et overblik over de frivillige sociale foreninger i
Odense, der har oprettet sig på siden. Og drøftelse af hvordan man kan få de nye generationer
med i frivillighusene. Det er vigtigt at:
Tilbyde aktiviteter med fællesskaber og oplevelser
Og det kan være en idé at tænke på tværs af generationer

-

Den 19. februar kom Leif Sepstrup og fortale om mordet på skytten fra Langesø. Et mord der
fandt sted i Korup den 22. november 1868.

-

Desværre havde Coronaen nu meldt sin ankomst så den 16. marts måtte vi lukke huset ned på
grund af forsamlingsforbuddet.

-

Den 8. juni åbnede vi huset igen men i meget begrænset omfang, da man kun måtte forsamles
med 10 personer. Vi havde fået tilladelse til at lukke af på midten i salen, så vi var 16
kortspillere til mandagscaféen – 8 i hvert rum. Vi gik på sommerferie den 22. juni og startede
op igen den 17. august.

-

Den 3.september havde vi udflugt. Vi besøgte Svendborg Forsorgsmuseum, hvor vi havde en
guidet rundvisning med diverse fortællinger. Herefter middag på Hundstrup Kro. Herefter kørte
vi lidt rundt på Tåsinge og fik eftermiddagskaffe på Bregninge Kro. Så kørte vi ned til
Valdemar Slot hvor vi tog færgen Helge ind til Svendborg, hvor bussen holdt og ventede på os.
Det blev en rigtig dejlig dag med deltagelse af 31 personer.

-

Den 16. september kom Poul Marcus og holdt foredrag om Kongeåen og den gamle grænse

-

Den 23. september kom Bo Becher og fortalte om Grønland – verdens smukkeste land. Han
havde arbejdet i Grønland som tandlæge der fra 1968 – 1977 og derfor oplevet en masse der.
Desværre var der meget begrænset fremmøde, vi besluttede derfor at aflyse vore arrangementer
resten af året, ligesom vi kun havde åbent for netcafé og mandagscafé til vi lukkede ned den 7.
december.

-

Den 7. oktober havde vi influenzavaccination, hvor der kom over 200 der blev vaccineret.
Denne gang skulle man tilmelde sig på forhånd, på grund af at der ikke måtte være mere end 10
i huset ad gangen.

-

Og så har der været afholdt 2 teams møder for frivillighusene digitalt. Dette mest for at vi
kunne fortælle om, hvordan vi klarede situationen med nedlukning hver især.

-

Den 18. december holdt bestyrelsen julefrokost. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag
hjemme hos mig.

Nyanskaffelser:
Vi fik bevilget kr. 25.000 i §79 midler fra Odense Kommune til dækning af forsikringer,
kontorudgifter, regnskabsprogram m.v.
Ellers har vi været forskånet for de store nyanskaffelser i 2020, hvilket også kan ses på regnskabet.
Udlejning:
I 2020 har vi haft 17 udlejninger til private og 7 til foreninger/klubber
I 2021 har vi p.t. 9 udlejninger til private og 3 foreninger, i 2022 har vi 5 udlejninger.
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.
Vores aktiviteter kan ses i en folder ved døren, på Korup Portalen, på Kultunaut, der indrapporterer til aviserne, og på vores hjemmeside.
Vi lægger også op på Facebook.
Vores aktivitetsplan er ændret for 2021, idet vi ikke har ressourcer til spisning hver måned. Vi
ændrer derfor planen således, at vi bibeholder spisning i juni og december måned. Som noget
nyt skal der derfor foretages tilmelding til spisning fremadrettet. Banko fortsætter uændret,
ligesom vi også har underholdning på programmet.
Med hensyn til underholdning får vi besøg af Leif Romsø Hansen, den 25.8. der fortæller om
hans liv på Romsø.
Den 22.9. kommer Jørgen Falkenberg, Leif Pedersen og Lars Jensen og fortæller om deres
Cykelferie i Sydirland.
Palle Mygenfordt kommer den 27.10 og fortæller om hans rejse gennem Cuba fra syd til nord.

17.11. kommer Arne Kjær Larsen og fortæller om hans og Annelises liv med gartneri og
blomster.
Den 15.12 kommer Lars, Linda og Karen og spiller og synger sammen med os.
Hvis I ikke allerede har programmet, så ligger de som sagt i stativet ude ved døren.
Og vi håber på Nytårskur i 2022. 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. Desværre har det jo ikke været
muligt at holde nytårskur her i januar i år.
Vi er meget åbne overfor, hvis nye foreninger skulle finde det attraktivt at gøre brug af huset.
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.
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 hjælper med
at dele vore foldere ud.
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

