
Referat Motionistafdelingen for 2018 – 100 års jubilæum 
 
Der er i afdelingen 51 aktive og 10 passive medlemmer. 
 
Der har været afholdt følgende fælles arrangementer: 
 
Den 3. februar 2018 var der jubilæumstræf i klubhuset og hallen. Underholdning ved Steen og 
Kaj med fællessang. 
 
Den 30. juni 2018 Midtvejstræf:. Først var der petanqueturnering om eftermiddagen. Herefter 
fællesspisning og efterfølgende musik og dans ved Maxs Orkester. En fantastisk dag og aften 
som blev afsluttet med hotdogs. 
 
 Den 17. august 2018 var der Antik Cup for sidste gang. Vi har afholdt Antik Cup  ca. 30 gange. 
Det har været fantastisk, at vi gennem så mange år har samlet mange hold til dyst og 
hyggelige samvær. Da vi startede, var der også damehåndbold med tre hold. Vi var i alt 152 til 
spisning i hallen. Vi har også været 100 til spisning i vores Klubhus – fuld hus. 
 
Den 25. august 2018 sportsfest – 100 års jubilæum. Motionisterne deltog også her i 
dagsprogrammet og i festmiddagen om aftenen med i alt 26 medlemmer. 
 
Vi arbejder med gøre området  ved Stadionhuset bedre. Vi har søgt sponsorbidrag hos 
Pressalit, Kvickly Ry, Skønpuljen Skanderborg Kommune og Målaktionærforeningen. 
Det gør det muligt at opføre en udvidelse af Stadionhuset med toiletbygning. 
 
Klubhuset 
Vi har renoveret Klubhuset med gardiner, stole, borde og køkkenet. (køkkenet og inventar 
trænger snart til en udskiftning)  
 
Vi er også startet med en renovering af kælderen, så den kan bruges. Har I ikke set resultatet, 
er i velkommen til at kikke ned.  Her har vi  nye tilbud til Jer. Bordtennis og billard. 
 
Stor tak til alle som har ydet frivillig arbejde til vores Forening. 
 
Også stor tak  til alle vores medlemmer for den gode opbakning i 2018. Vi håber på mange 
gode timer i hyggelig samvær også i 2019. 
 
 

Motion – samvær -  hygge 
 
 
 
Jens Erik Fischer 
 
 
 


