Formandsberetning for Året 2020 i Ørbæk Midtpunkt.

Året 2020 startede op som normalt – alle aktiviteter kom godt i gang – også nye så
dagens lys i løbet af året – bl.a. boksning blev startet i ØMM.
Men sådan blev det jo ikke ved! D.12.3.2020. kom COVID-19s nedlukning også til
Ørbæk Midtpunkt – og alle aktiviteter blev lukket totalt ned i ordets værste
betydning. Alle planlagte arrangementer blev aflyst igennem året – Revy –
Forårsudstilling – Ørbike og Ældresagens julefrokost. Også alle kurser og møder,
samt klubbernes faste aftener med sport, L’Hombre og bankospil. Det har været
svært at skulle mangle indtægterne fra alle disse faste arrangementer.
Det har været en meget mærkelig situation at opleve – vi måtte tilpasse
personaleressourcerne – alle timelønnede blev fyret på ubestemt tid. Så der var kun
centerleder og caféleder tilbage til at klare hverdagens faste opgaver, som ikke var
lukket ned. Tilsyn og indrapporteringer skulle jo passes, og når de var færdige, tog
de malerpenslen i hånden og sørgede for, at alle omklædningsrum og
mellemgangen blev frisket op. Dejligt med aktivt personale – vi har fået en masse
småting repareret – og ryddet op i krogene.
Næste tilpasning var vores omkostninger til rengøringen – disse var i kontrakten
med nogle faste ydelser – men når nu centret ikke blev brugt, fik jeg efter kamp
presset den faste omkostning ned til, vi kun skulle betale 30% indtil centret åbnede
igen. Der ud over er alle ting og udgifter blevet nøje overvåget, for at forhindre eller
minimere et evt. underskud. Disse tiltag viste sig ved årets slutning, at være ganske
fornuftige – og handling med rettidig omhu.
Så har vi jo en caféleder, som ikke kan sidde stille – så nye tanker blev tænkt! Og
begrebet take-away kom også ind i vores menu. Spændende retter blev tilbudt 2
gange om ugen – og senere kom også tilbud på bagværk. Dette har været med til at
få lidt penge i kassen i nedlukningsperioden – så tak til alle dem, som har støttet os
med dette.
Vi har i dag en god brugerflade, som er flinke til at lægge deres arrangementer i vort
center. Og det nyder vores café også godt af – og det er nok det gode rygte om
dejlig mad og god servicering, der er nået godt ud i området og kommunen. Mad ud
af huset til vores brugere er også rimeligt kørende, men selvfølgelig kunne vi ønske
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os lidt flere bestillinger fra de helt lokale. Der er mange, som kommer længere væk
fra i kommunen. Men dejligt, at vi har det omdømme om vores café. Og derfor skal
der også lyde en stor tak til personalet i caféen for indsatsen her igennem det sidste
år.
I selve centret har 2020 også budt på nye tiltag – vi fået nyt tag på i Hal 1 (gl.hal), da
det gamle ikke kunne bære konstruktionen af det nye ventilationsanlæg, som også
er blevet ordnet i det forgangne år. Dette har været hårdt tiltrængt – så vi håber
vores brugere nu kan mærke luftforbedringen i rummene. Derudover er der blevet
lavet kontor til centerleder og motionsleder i hal 1 også. Og multirummet i de gamle
lokaler blev i årets løb brugt til både bue-skydning, boksning og jumping fitness. Ved
denne ombygning fik Ørb. Billardklub også deres længe ønskede udvidelse, så de
kan ha’ tilskuere til deres kampe, nu de er godt placeret i rækkerne efterhånden. Så
tror alle involverede parter er godt tilfredse med resultatet. Delvis egenbetaling for
den sidste del af ombygningen var et krav for at få det lavet – så ØB lagde kr.25.000
og ØM kr. 50.000 i egenbetaling til NK.
Af øvrige ting og hændelser for 2020 kan nævnes, at vi skiftede bank først på året, til
den lokale Frørup Andelskasse. Spar Nord blev for dyr at ha’ penge stående hos – så
efter et godt tilbud fra FA, slog vi til – og dette kører rigtig godt.
Vi har døjet med en del gene af en lille gruppe unge mennesker igennem året. 3
postkasser er blevet ødelagt – flere gange har de skaffet sig adgang til hallen for at
løbe og lege, samt høre høj musik sent om aftenen – dette ved at sætte noget i
klemme ved døre, så de nåede ind før aut.lukning gik i gang. Centerleder har nu fået
lavet sikringer rundt omkring, samt etablering af overvågning blev godkendt sidst på
året. Denne var køreklar i jan.md. i år. Desuden blev NK og SSP sat på opgaven
omkring de unge menneskers adfærd. Det har hjulpet – der kan dog stadig være
enkelte aftener, hvor der ”festes” i omgivelserne omkring centret.
De offentlige hjælpepakker, som mange brancher har fået gavn af, kunne vi ikke få
del i – dette pga. vores kommunale tilhørsforhold og driftstilskud. Men vi sendte en
opgørelse til NK, hvori vi beskrev vores manglende indtjening på de faste
arrangementer – og dette udløste et beløb på ca. kr. 77.000 – så det var herligt. Alt i
alt skal vi nok ikke klage over årets resultat, når vi skæver til vores ”kollegaer” andre
steder i kommunen.
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Motionscentret har i året kørt rigtig godt, når vi ser bort fra nedlukningen. Der var
en god tilgang af nye medlemmer – vi nærmede os så småt de 500 – men så lukkede
vi ned, og det stoppede også for nye medlemmer. Men her efter åbningen, er der
gang i de nye medlemmer igen – og kun få af de tidl. har sat medlemskabet på pause
sommeren over. Vores leder af centret - Alexander Keller - har gjort en stor og flot
indsats i det forgangne år – tak for det. Og vi er rigtig glade for, at du bliver hos os,
selvom du måske lige om lidt flytter til Odense. Jeg kan også oplyse her, at der
kommer til at ske en masse nyt inden sæson 2021/2022 rigtig går i gang. Så glæd jer
– Alexander vil lægge et skriv på FB, når vi er klar efter sommerferien.
Ellers vil jeg bare sige stor TAK til bestyrelsen for samarbejdet det sidste år - til
personalet for en forrygende indsats – og ikke mindst til alle de frivillige, der til
hverdag lægger tid i motionscentret/bike som instruktører og vejledere – og dem
der kommer, når vi kalder for hjælp til opsætning af borde/stole til arrangementer.
Vi håber, året 2022 vil byde på en hyggelig sammenkomst for alle jer frivillige igen.
Og så håber jeg, at året 2021 vil byde på gode positive oplevelser – det trænger vi
alle til.

/Allis Sørensen
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