
 
 

 
 

 

 

 

 

                  Ringe, den 21. januar 2021 

 

Bestyrelsesberetning for 2020 

2020 har været et underligt år pga corona-pandemien. Vi har været nedlukket med alle 
vores indendørs aktiviteter fra medio marts og året ud. 

Vi fik dog oprettet et dansehold (Rehappy Ballroom Fitness) i Faaborg, hvor 14 deltog 
hver torsdag formiddag i 10 uger. Vi nåede ikke meget i træsløjd på Espe Skole, før der 
blev lukket ned, men de fleste igangværende opgaver blev dog gjort færdige.   

Der blev oprettet Walk & Talk grupper i Hovedforeningen – vi tog dette til os her på 
Sydfyn og lavede gå-grupper i Ringe og i Faaborg. Vi mødtes hver uge og gik 3-6 km pr. 
gang - i starten var det større grupper, men senere dannede vi mindre grupper og gik med 
afstand. Dette var og er også træning til vores ”Gå Bornholm Rundt” i maj 2022. 

Mange af vores medlemmer føler sig ensomme og savner de sociale sammenkomster, der 
er i foreningen. Det fik mig til at tænke på hvad vi kunne gøre mere for medlemmerne. 
Vi søgte Faaborg-Midtfyn Kommune om lov til at bruge nogle af §18 midlerne til leje af 
minibusser. Det blev bevilget og vi har været på flere udflugter i mindre grupper bl.a. i 
Cirkusland i Slagelse, i Randers Regnskov og på Vejlefjord. Det har betydet rigtigt meget 
for medlemmerne – at komme lidt væk fra ensomheden og stadig med de restriktioner 
som regeringen har udstukket, har det kunnet gennemføres. 

Vi var på vores årlige sommerferie denne gang til Campingpladsen Svalereden i Sæby – 
en rigtig god oplevelse for alle. 

Bestyrelsen var på seminar, hvor der blev drøftet fremtid og aktiviteter. Her blev det 
besluttet at vi ville sy mundbind og sælge dem til vores medlemmer. Det blev en kæmpe 
succes og stor efterspørgsel på flere, men desværre var materialerne ikke til at skaffe 
efterfølgende. 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.  

Lonnie  


