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Hovedformanden årsberetning 

 

Kære alle medlemmer i Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient 

Vi er en stor og stolt forening med ikke mindre end 1.312 medlemmer, med meget 

forskellige interesser og dog en til fælles. Idrætslivet. 

Lørdag d. 7. maj fejrede vi Orients fødselsdag. Og sikke en fest. Det var en skøn dag med 

taler, overrækkelse af mindelegat, som vores borgmester Britt Jensen udleverede til 

Moster, som blev godt overrasket. 

Leg, hygge og god mad samt musik. Det var et velbesøgt arrangement. Naboerne 

strømmede til og det var tydeligt at vi som idrætsforening blev set      . Efterfølgende kom 

der en fin artikel i Rødovre lokalblad med fine billeder fra dagen og en god omtale. 

2022 var også året hvor vi lagde vores mangeårige blad Orientbladet til hvile. Vores 

redaktør stoppede ved sidste års generalforsamling og det lykkedes os ikke helt at 

genskabe samt finde en redaktør. Derfor var det en svær beslutning at lukke ned for 

denne æra, men desværre en rigtig en af slagsen. 

Vi har i stedet besluttet at sende et nyhedsbrev ud. Det sendes ud ved behov cirka 4 

gange om året. Der er også en Orientfolder på vej hvor man kan se hvilke aktiviteter vi 

kan tilbyde. 

Her kan man læse om ting i aktiviteterne og arrangementer og nyheder fra det store 

fællesskab. Nyhedsbrevet sendes ud via vores medlemsregister og via mail fra de 

respektive aktiviteter. Det håber vi i synes fungerer. 

Vores hjemmeside er kommet ud i et nyt layout. Vi har valgt at betale os fra opgaven med 

at opdatere og vedligeholde hjemmesiden, da vi som frivillig bestyrelse har rigeligt om 

ørerne.  

Orienthuset og området omkring er i gang med en større ombygning. Dette fordi vores 

gode naboer Islev Taekwondo er ved at få bygget en helt ny træningshal/Dojo hedder det 

vidst     . Det giver en del u gener for os i Orient, men vi er i stor dialog med kommunen. 

Vi sidder i diverse udvalg så vi sikrer at vi bliver hørt mest muligt. Det er spændende men 

også til tider temmelig frustrerende. 

Vi prøver generelt at få indflydelse hvor vi kan. Vi deltager ivrigt i møder omkring nye 

tiltag. Her kunne nævnes nye principper for fordeling af træningstider. Kommunens 

idrætspolitik, diverse brugerbestyrelser, møder med FIR (Forening af idrætsklubber i 

Rødovre), lyttemøder og workshops afviklet af kommunen og meget meget mere. 



Vi er også synlige til Sjov lørdag med vores fantastiske ildsjæle, har været en vigtig 

drivkraft i projektet Røgfri Idræt og frivillige i Idrætslivet. Vi er aktiv medspiller i 

partnerskabsaftalen mellem kommune og DGI samt hvad vi ellers bliver inviteret til. De 

steder hvor vi ikke automatisk inviteres til, er vi opsøgende og sikrer at vi bliver hørt og 

set. 

Sidst vil jeg kun sige følgende 

Tak til bestyrelsen for et fantastisk år. Vi arbejder fortsat på at drive foreningen på en ny 

måde i en gammel klub. 

Tak til aktiviteterne og de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel. Uden jer – 

intet Orient 

Tak til medlemmerne 

 

På bestyrelsens vegne 

Maria Grøndahl 


