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Støtteforeningens beretning for 2021. 

 

Corona har, ligesom i 2020, fyldt meget og der har derfor igen været et begrænset 

aktivitetsniveauet. Dette har været en medvirkende årsag til den lave omsætning. Trods corona 

har det dog været muligt at afholde Sankt Hans, håndboldstævner, Fin Famille Fredag og Junior-

fredag. Junior-fredag er et nyt tiltag vi fik startet op i 2021. Det er for 4.- 5.- og 6. klasses elever og 

indebærer fredagshygge, hvor E-sport, hallen og cafeteriet holder åbent.  

De arrangementer der har været muligt at afholde, har haft en god omsætning, og samtidig har 

salget fra køleskabet i køkkenet og fitness også bidraget godt til den samlede omsætningen i 2021.  

 

Bestyrelsen har igen i 2021 høstet meget ros for de arrangementer, som vi har afholdt. Det er 

dejligt, at der er opbakning til det vi laver, hvilket også gør, at vi har kunne opretholde en god 

stemning, og et godt sammenhold i bestyrelse, til trods for corona-restriktionerne.  

 

I 2021 har vi i bestyrelsen arbejdet med at opdatere procedurerne vedrørende 

fødevarehåndtering, så vi dermed har sikret os, at vi fortsætter med at følge de gældende regler. 

Denne opgave har Natasja påtaget sig, så der er helt styr på vores procedure, og at der samtidig 

bliver tilstrækkelig dokumenteret fremadrettet. Vi har i den forbindelse også været omkring 

dokumentation af rengøring og orden i køkkenet, hvor der havde været nogle udfordringer i starte 

af 2021. Dette er heldigvis fortid. Så hvis fremtidige brugere af køkkenet er opmærksomme på at 

rydde op efter sig selv, så er der ingen problemer i at benytte sig af køkkenet. Vi skal alle blot være 

opmærksomme på, at støtteforeningen driver en fødevarevirksomhed, hvor køkkenet er en del af. 

Det er dermed vigtigt, at køkkenet altid fremstår rent og pænt efter brug. Marc har påtaget sig 

opgaven, og hans vedholdenhed har sikret en tydelig forbedring.  

 

I 2021 blev det igen mulighed at handle lokalt, og omtrent 95 procent af vores indkøb fortages hos 

Min Købmand ØB. Denne opgave har Per Tøttrup styret sikkert og præcist som altid.  

 

I støtteforeningen ser vi frem til det kommende år, hvor tingene forhåbentlig igen bliver mere 

”normale”, og glæder os til igen at kunne støtte op om arrangementer og vores øvrige aktiviteter. 

 

Med venlig hilsen  

Jesper Breiting  


