Aktivitetsforeningen.

Formandens beretning for årene 2020 – 2021.
Lad mig starte med at sige, at det jo har været et par meget
turbulente, og mærkelige år… Så min beretning bliver ikke særlig
lang…. Vi har jo desværre ikke været så aktive, som vi plejer……
Vi har ikke haft mulighed for at afholde generalforsamling hverken i
år 2020 eller i år 2021.
Begge gange, har vi været ramt af Coronarestriktioner, og
forsamlingsforbud, og som de fleste af jeg ved, så har restriktionerne
jo været særligt hårde i Odder i forbindelse med aktiviteter på og
omkring plejecentrene.
Det har været en meget træls omgang, og da især for beboerne og
deres pårørende, men vi har selvfølgelig valgt, at følge alle regler til
punkt og prikke.
Vi nåede lige akkurat at afholde fastelavnsfesten i 2020, før alting
blev lukket ned, og jeg er da sikker på, at jeg ikke var den eneste, der
troede, at det hurtigt ville blive overstået….. men der tog jeg grundigt
fejl…
Og der skulle gå meget lang tid, før vi fik lov til at samle beboerne
igen.
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I sommeren 2021, lykkedes det, at lave en dejlig
afskedssammenkomst for Bente Markfoged. Vi havde været så
heldige, at få samlet penge ind til et stort party- telt, og vi måtte
gerne samle beboerne af to omgange, når blot afstandskravene var
opfyldt, og det skete udendørs.
Samme sommer fik vi også mulighed for at holde en vejfest, og det
var hus 6, der var primus motor på arrangementet. Temaet ”Bakkens
hvile”, og aktivitetsforeningens bidrag, var betalingen af tre
bakkesangerinder….
Det var en ganske fornøjelig fest….
Da efteråret så kom, blev der lukket ned igen, og vi måtte derfor ikke
holde de sædvanlige fester, høstfest og Mortens aften.
Vi kunne så kun gøre det, som vi også gjorde året før, nemlig at give
et kontant beløb til alle huskasserne, til indkøb af pynt og vin, og så
håbe på, at personalet ville afholde festen sammen med beboerne.
Vi har set mange billeder rundt fra husene, så vi ved, at der er holdt
hyggelige, og sjove småfester rundt omkring.
Ved juletid, var der stadig ikke mulighed for større fester, så der
pakkede vi en kurv, med vin, kaffe kager og slik , og delte til alle
husene.
Vi havde så håbet på, at vi ville kunne fejre Centerets 13 års
fødselsdag for alle beboerne den 10. januar 22….. men ak,,, den gik
heller ikke.
I stedet lavede vi så lagkager til alle beboerne, og håbede på, at
fastelavnsfesten så endelig kunne blive den store genåbning…… men
den gik heller ikke, så til fastelavn måtte vi igen tænke anderledes….
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Alle husene fik penge til tønder, fastelavnsris, og pynt, og
bagergården i Saxild gav fastelavnsboller til alle beboerne, og
aktivitetsforeningen købe boller til personale. Så alle fik
fastelavnsboller og cacao med flødeskum….
Nu håber vi på, at verden er ved at normalisere sig, og vi satser på at
holde forårsbanko i april måned, og valdemarsdag den 15. juni.
Og om alt går vel, bliver der nok også sommerfest, høstfest, og
Mortens aften i år. Vi må alle krydse fingre for, at det kan lykkes.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke personalet, som alle har
ydet en kæmpe indsats i den tid, der var de strenge restriktioner.
Alle de frivillige kunne jo ikke komme, og være med til at gøre
dagligdagen lidt anderledes, så det har været personalet, der har
trukket det store læs.
Det har også været svært for de frivillige, at de ikke kunne komme på
Centeret, og det har desværre også haft den konsekvens, at mange af
dem, nu har ønsket at fratræde.
Det efterlader os I et ret stort dilemma, da frivillige jo ikke ligefrem
hænger på træerne. Det kniber med, at der er frivillige i alle husene,
så…hvis nogen her, kender nogen, der kender nogen, der gerne vil
være frivillige på Bronzealdervej, så må I endelig sige til…
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Det har til
tider været lidt bøvlet, når vi ikke har kunnet mødes, men må tale
sammen pr mail og telefon. Men når alle er positive, går det jo
alligevel…
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Tak for ordet.
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