
Bestyrelsens beretning 2020 
 
Det er kun fire måneder siden, at vi afholdt vores udskudte generalforsamling for 2019. Derfor er det også 
mærkeligt, at vi nu allerede igen sidder her og stadig online bag skærmen. 2020 har på mange måder været 
et helt forfærdeligt år for Gylling Sport og Idræt, grundet Corona-virus, men på mange andre måder et helt 
fantastisk år. Den forfærdelige del er, at vores medlemmer ikke har kunnet dyrke de sports- og idrætsgrene 
de elsker og tabet af de fællesskaber som dannes omkring foreningen. Vi krydser alt vi kan for, at vi 
langsomt, men sikkert kan åbne vores tilbud op i løbet af foråret/sommeren 2021.  
 
Som bestyrelse har vi brugt en del af tiden i maskinrummet og udarbejdet forretningsorden så vi kan gøre 
foreningen mere dynamisk og beslutningsdygtig, i alle led, helt ud i udvalgene. Det er en stor fornøjelse, at 
alle byder ind med idéer og ikke er bange for at ytre holdninger. Det fører til gode diskussioner og i sidste 
ende til et gennemarbejdet produkt og udviklingsplan for foreningen.  
 
Det er helt sikkert også denne evne, der var med til, at Gylling Sport og Idræt gik hele vejen og blev kåret til 
Årets Forening i DGI Østjylland 2020. Vi tror ikke selv vi helt har forstået, hvor stort det egentligt er, at vi 
som lille sport- og idrætsforening i Gylling kan vinde denne kåring. Der er ingen tvivl om, at det er en samlet 
akkumulering af de indsatser vi som forening har igangsat for tre år siden som vi nu høster frugterne af. Det 
her ville aldrig være lykkedes uden et hav af trænere og frivillige, der ugentligt har ydet en fantastisk 
indsats for at løfte foreningen i fællesskab. 
 
Når vi er ved vores trænerne og de frivillige omkring vores hold skal der i forbindelse med årets op- og 
nedlukninger grundet Corona-virus lyde en kæmpe tak fra hele bestyrelsen. I har gennem hele 2020 gjort 
alt, hvad I kunne for, at vores medlemmer har kunnet komme til fodbold, esport, gymnastik og badminton. 
Et hav af restriktioner og regler har løbende gjort jeres arbejde svært og til tider decideret besværligt. I skal 
have ros for at gå til opgaven med oprejst pande og smil, selvom tingene ikke var nemt. I er med til, at vi 
som forening er kommet så godt igennem 2020.  
 
En af de store ting, der skete i 2020, var at Gylling Sport og Idræt, i samarbejde med Gylling Skolekreds, fik 
etableret Multibanen i Gylling. Et projekt som kun har kunnet lade sig gøre ved frivillige kræfter. Der er en 
del som har hjulpet, men en helt speciel tak skal lyde til Lars Kaysen for hans enorme arbejde med at få 
realiseret projektet. Tak til de fonde og erhvervsdrivende, der har støttet projektets tilblivelse. Vi har som 
forening valgt at investere ca. 130.000 kr. i projektet fra egen kasse. Disse penge er tilvejebragt via frivilliges 
arbejde i forbindelse med arrangementer og ikke mindst Odder Byfest. Derfor er det vigtigt for os som 
forening, at vi har mange frivillige, der vil hjælpe med stort og småt. Det kan virkelig gøre en kæmpe forskel 
på den lange bane, da det potentielt vil give os mulighed for at skabe bedre rammer for udviklingen af 
sport- og idrætstilbud i Gylling. Vi har altid brug for nye frivillige uanset om det er til vores udvalg, trænere 
eller blot frivillige til arrangementer. 
 
Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere og sponsorer for at støtte op omkring foreningen. Vi kan kun 
være stolte over, hvordan vi er kommet igennem 2020 og I har været med til, at være en drivende faktor 
for foreningen stadig er i udvikling. Tak til Intersport Odder, OK og Dagli’Brugsen Gylling. I gør hver især en 
ekstra indsats for foreningen og derfor skal der også lyde en helt speciel tak til jer. Vi vil ligeledes sende en 
særlig tak til vores naboforeninger i Odder Kommune, der altid er indstillet på at lave tværfagligt 
samarbejde og sparring på tværs af kommunen. En tak skal også lyde til de af kommunens medarbejdere, 
som har hjulpet Gylling Sport og Idræt igennem virvaret af regler og muligheder i forbindelse med Corona 
op- og nedlukninger. Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til de erhvervsdrivende og fonde, 
der i 2020 valgte, at støtte op omkring foreningen. Her kan vi virkelig mærke, at jeres bidrag har været med 
til at skabe vækst og tiltag, som ikke ville være muligt, hvis det ikke var for jer. Tak fordi I lyttede. 


