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Registrerede aktivitetsdeltagere [medlemmer] pr. 31.12.2016: 416 
Fordeling på aktivitetskontaktlister:
Frivillige - 44
FrokostMænd - 170
FrokostKvinder - 138
Gakkelakkerne - 107
Bydelsvandringer - 78
Fredagskomsammen - 41
TirsdagsKrolf - 40
Drys Ind - 24
OnsdagsPetanque - 18
Den glade Grammofon - 16 + ik’ registrerede
Billard- / Poolinteresserede - 10 
Bogstillere - 9 + ik’ registrerede
- rigtig mange er registreret som deltagere i flere aktiviteter!
Deltagere i aktiviteterne i gruppen Råd og Dåd er ik’ registrerede! 

Samlet deltagerantal ved aktiviteterne i 2015-16:
2015: 671 / 2016: 2.398 / I alt:  3.069

Aktiviteter i 2016:
Praktisk råd og Dåd:
1-tra Hånd & IndkøbsSedlen - 18 assistancer [8 frivillige]
Tilflytter- & Integrationshjælp - ingen henvendelser [1 frivillig]
Advokatens råd - få, hovedsagelig vedr. testamenter [1 frivillig]
Bisidderen - få, sammen med Advokatens råd [1 frivillig]
Styr på rudekuverterne - ingen henvendelser [3 frivillige]

IT og internet:
IT og Net Selvhjælpsgrupper
IT og Net Hjemmebesøg - 7 besøg [3 frivillige]
Åben IT og Net Hjææælp - hver torsdag eftermiddag godt 80 besøgende [4 frivillige]

Hygge og samvær:
Bydelsvandringer i Sædding Nord, Sædding Syd & Gravlunden - i alt 101 deltagere
[foreningens koordinator & arkivleder Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Jørgen Dieckmann Rasmussen!]
Den Glade Grammofon - afholdt 6 gange med meget svingende deltagerantal [2 frivillige]
Drys Ind og Hyg - 124 deltagere siden slutningen af august [2 frivillige]
FredagsKomsammen - 133 deltagere fredage i ulige uger hos Eat and Play [6 frivillige]
Frokost for Kvinder - 242 deltagere ved 6 frokoster [9 frivillige]
Frokost for Mænd - 316 deltagere ved 10 frokoster [3 frivillige]
Besøgshund - foreløbig udelukkende besøg på EseHuset [1 frivillig med Trygfond godkendt besøgshund]

Motion og hygge:
Gang i Gakkelakkerne - torsdag formiddag i lige uger -  24 ture / 1.102 deltagere á gns. 5,75 km = 
6.336 km. på lokalområdets stier + sommer- & juletraktement [2 frivillige]
OnsdagsPetanque - 135 spillere  herfra på banerne i Hjerting siden juni [2 frivillige]
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TirsdagsKrolf - 442 spillere på banen ved EseHuset siden maj + indsamling til EseHusets 
aktiviteter + sæsonafslutning med smørrebrød i EseHuset - hjælp til arrangementer i EseHuset
[2 frivillige + ad hoc ved EseHusets arrangementer]

Oplysning og andet:
Rejsekortet - 1 eftermiddag 22 deltagere [Sys Larsen + DSB!]
Stil en Bog - Nap en Bog - to reoler fulde
Brillejustering for beboere på områdets ældrecentre fra 1.1.2017 [Karsten Breer-Højrup!]

Børn og unge:
Børnebio - 4 eftermiddage i efterårsferien
Roll n’ Skateraften - ikke rigtig kommet igang
TumlingeEftermiddage - ikke rigtig kommet igang

Lokaleudlån:
Esbjergs Lejere - 1 aften / fuldt hus 
Sædding Strikkerne - 1 aften / ca. 10
Tirsdagspensionisterne, Vores Klub - tirsdag eftermiddage fra august á 8-12 pr. gang 

Arrangementer for foreningens frivillige:
Nytårstræf og før-Juleræs-Træf, to hyg’lige arrangementer, hvor de frivillige fik anledning til at hilse på andre 
frivillige.
Desuden deltaget i Esbjerg Kommunes Frivilligeftermiddag på rådhuset for §18-foreninger og eftermiddagen i 
EFB-loungen for §79.

Bestyrelsen:
Ordinære bestyrelsesmøder hver 6. uge + påtagne ad hoc opgaver derimellem + aktiviteterne
[+ har vore to suppleanter Hans Jørn Christensen, Poul Erik Mølgaard deltaget ved alle møder!]

Hjemmesiden:
Kraftig økonomisk støtte fra Lida og Oskar Nielsens Fond &, stærkt reducerede timepriser fra Webitall. 
Lidt statistik fra siden gik i luften 1. juli-31. december :  
1.479 brugere har besøgt siden 3.285 gange med en gns. besøgstid på 3 min 18 sek. har set 4,13 side pr. besøg. 
De besøgende fordeler sig med 46% kvinder og 54% mænd, 45% har været førstegangsbesøgende og 55% gen-
gangere. Overraskende nok tegner gruppen 18-24 år og 25-34 år sig for hele 61% af besøgene - så det er absolut 
ikke udelukkende en pensionistside, vi har fået op at stå!  
 
Samarbejde med andre klubber og foreninger:
Det har desværre vist sig en del vanskeligere end forventet, at få etableret det fra flere sider efterlyste samarbejde 
med områdets klubber og foreninger. De færreste har svaret på breve eller mails, og ved telefonisk henvendelse 
sker det ofte, den lovede tilbagemelding udebli’r.
Bestyrelsen fortsætter ufortrødent arbejdet, som i slutningen af året begyndte at gi’ resultat.
Det skal nævnes, Esbjerg Kommune samtidig har lavet og markedsført en app og senest også en hjemmeside, 
hvor alle kommunens fritidsaktører kan synliggøre sig - det sætter unægtelig vores lokale hjemmeside lidt i 
skyggen, da vi jo er nødt til selv at skaffe økonomi til driften.
I 2017 kontaktes områdets fagfolk og butikker, som også tilbydes en plads på hjemmesiden.

Støtte fra øvrige fonde:
Esbjerg Kommune §18 - frivilligt, socialt arbejde
Esbjerg Kommune §79 - seniorer +60-årige / medborgerskabsprojektets første år
Claus Sørensens Fond - medborgerskabsprojektet 2 år
Sydbank, Hjerting - medborgerskabsprojektet 2 år
Velux Fonden - til ting for til aktiviteter for seniorer - medborgerskabsprojektet 2 år
WMOK-fonden - til nye aktiviteter for børn og unge
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Forsikring af frivillige og lokaleinventar:
Foreningens frivillige er ansvars- og ulykkeforsikret under varetagelse af aktivitet. 
 
Petanquebane ved EseHuset:
Trods kommunens tilsagn om at udføre arbejdet, er det endnu ik’ lykkedes at skaffe fuld økonomisk dækning af 
materialer og maskinleje (ca. kr. 35.000] - arbejdet med at skaffe økonomi til projektet fortsættes!

Facebook:
Opdateres nu og da med løst og fast om aktiviteterne - men det har flere jo bemærket.
Omkring 170 følger løbende med i foreningens opslag

Lidt om fremtiden:
Brillejustering for beboerne på områdets ældrecentre - løbende aftaler om besøg [1 ny frivillig]
Temaeftermiddag om intro til iPad og iPhone 2. februar - gentages efter behov også for Androidudstyr 
[alle frivillige i it-gruppen]
Pool / Billard - forespørgsel og flere har meldt sig som interesserede, men kun een interesseret som koordinator, 
søges fortsat gennemført
TræfSammen i Mødestedet første tirsdag i måneden - Lilian og Pia valgte at stoppe med udgangen af 2016. 
I samarbejde med Sædding Bibliotek og Sædden Kirke uddelte Træfpunkt Sædding interesseblanketter ved ju-
learrangementet, for at se, om der evt. ku’ vare grundlag for en videreførelse. Endnu har ingen meldt sig inter-
esserede i at være med til at koordinere og afvikle, så arrangementet må desværre anses for dødt. 

Der arbejdes på en havnerundfart med S’ho i foråret i samarbejde med Esbjerg Havn og Byhistorisk Arkiv.

En Cykelkaptajn har henvendt sig om muligheden for at samle en lille gruppe interesserede, til at få gang i el-
cyklerne på nærområdets ældrecentre - måske nogle i aften har lyst til at deltage? 

Kommunen har igangsat et projekt “Mænds Mødesteder”, foreningen deltog i stiftelsen tirsdag aften, så må vi se, 
hva’ det mon er for noget.

Senest har der været forespørgsel om interesse for læsegrupper, også her afventer vi lige og ser tiden lidt an. 
 
Ny frivillig i IT-gruppen:
Eric Nielsen afløser Grethe Munch som desværre har været nødt til at trække sig fra IT-gruppen af personlige 
årsager - velkommen til Eric og din viden om specielt Android - vi glæder os til samarbejdet!

Økonomi:
Økonomien kommer kassererKirsten ind på lige om strax, så her skal blot kort orienteres om, kommunens til-
skud er faldet drastisk i 2017 i forhold til 2016 [afslag på §79-ansøgningen og modtaget 24% af beløbet i §18-an-
søgningen!]
- dermed må vi erkende, det er slut med tilskud til nedbringelse af deltagerpris - alle aktiviteter ska’ økonomisk 
hvile i sig selv - det betyder fremover, at deltagerpriserne ska’ dække de reelle omkostninger!

Swipp / MobilePay: Swipp lukker med udgangen af februar - Behovet og muligheden for MobilePay undersøges.

Vedtægtsændringer:
Med baggrund i kommunens afslag i december og andre ting, som har vist sig uhensigtsmæssige, har bestyrelsen 
arbejdet på en justering af vedtægterne. Det var håbet, kommunen havde nået at kommentere oplægget inden 
denne generalforsamling, så vedtægtsændringerne kunne have været fremlagt idag - desværre bliver vi nødt til 
at ulejlige jer med en x-traordinær generalforsamling snarest muligt, da kommunen meldte så sent tilbage, at der 
ikke kunne nås at udarbejde et nyt oplæg. 
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Tak til:
Tak til foreningens mange frivillige, som koordinerer aktiviteterne og får alt til at glide bedst muligt 
Tak til alle deltagerne, det er dejligt, der er så stor interesse for foreningens arbejde
Tak til virksomheder og samarbejdspartnere som har sponseret eller doneret
Tak for samarbejdet i  bestyrelsen med at håndtere det hele

Særlig tak til Sys, som har været med i koordineringsarbejdet siden kommunens projekt “Sædding og Ådalen på 
toppen”, været medinitiativtager til Træfpunkt Sædding og siddet i bestyrelsen i foreningens første to år, men nu 
har valgt at hellige sig koordineringen af aktiviteterne, hun har hånd i.

Tusinde Tak til Grethe som i mange år trofast har hjulpet mange med deres IT-problemer og desuden har været 
med i koordinationsgruppen for FrokostKvinderne.

Også tak til Tove, som kom i bestyrelsen sidste år og har været foreningens næstformand, men som desværre 
allerede må trække sig af personlige årsager. 

Og Rigtig mange tak til Ole Grinderslev, som med x-tremt kort varsel sprang til, for en sygdomsramt dirigent. 
 
 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med: 
formand : Claus Brinch-Danielsen 
næstformand : Poul Erik Mølgaard 
sekretær : Karen Maria Larsen 
kasserer : Kirsten Tofte
bestyrelsesmedlem : Jytte Toftgaard Søderberg
  Birte Rønne 
  Niels-Jørgen Skov 
suppleant: : Lisette Tækker 
  Hans Jørn Christensen 
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