
Ordinær generalforsamling i Skibhuscentret 
Onsdag den 22. september 2021. 
v./Formand Jens Arne Petersen 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Hvor er det opløftende at der kommer så mange mennesker for at benytte Marienlund 
Hovedgård, med Foreningen Skibhuscentret som omdrejningspunkt. 
Det understøtter at der er brug for et aktivitetshus som vores. 
 
Konceptet er som altid: ”Skibhuscentret drives af frivillige”. 
 
Det giver muligheder for gode aktiviteter for seniorer. 
Hvor kaffebordet, hyggen, og samtaler fylder sindet med godt humør.  
Til sammen bringes alle faglige, sociale og menneskelige kompetencer i spil, til glæde for 
den enkelte og til gavn for fællesskabet. 
 
 
Her tilbyder vi at du kan blive dygtigere til netop din interesse, dyrke motion, eller 
udnytte fritiden på en fornøjelig måde i fællesskab med andre. 
 
Skibhuscentrets Aktivitetsudvalg. 
Arrangerer banko, syng-sammen arrangementer, udflugter, foredrag, loppemarkeder. 
Samt festlige sammenkomster der følger årets gang. 
Vær med, det er altid en oplevelse, det gavner sammenholdet og fællesskabet. 
 
Skibhuscentrets Cafeteriaet 
I cafeteriaet brygges der kaffe og te, og der bages dejligt brød.  
Du kan altid få noget godt til kaffen og øllen, smørrebrød,  burgerboller, franskbrød med 
pålæg, kager, småkager osv. og du kan købe med hjem.  
Skibhuscentret har spiritusbevilling, derfor må vi sælge Øl/vand bitter, snaps osv. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmerne har en fast vagt, det er en halv eller en hel dag i løbet 
af ugen, hvor hovedopgaven er at passe cafeteriaet.  
Der er flere frivillige der giver en hånd med for at få det hele til at køre.  
Du er også velkommen til at tilbyde din hjælp, der skal skæres kage, smørers brød, 
serveres, bages, ryddes af, vaskes op, alt samme i et godt og hyggeligt fællesskab. 
Cafeteriaet har selvstændigt revisorgodkendt regnskab. 
 
Andre foreningers brug af Skibhuscentret. 
Der er flere foreninger der benytter Skibhuscentret, Sct. Hans’erne med sangkor. 
Ingeniørforeningen, Lo Faglige, Røde Kors, Ældresagen og Frimærkeklubben, ”Fortæl for 
livet” benytter lokalerne.  FDF O3. benytter et område yderst til højre for centret, helt 
nede ved skoven.  
 
I bestyrelsen har vi haft 7møder i denne 20/21 periode. 
 
Det er i en periode der har været præget af Covid-19 hvor der har været lukket ned det 
meste af et år. 
 
Byggeriet af udestuen er i fuld gang. 
Vi har søgt Lokale og Anlægsfonden, den var så venlige at støtte Skibhuscentrets flotte 
byggeri med kr. 200.000, -. Det betyder at vi kan få lagt Odense klinker omkring udestuen 
og færdiggøre området. 
 
  



Skibhuscentrets frivillige. 
For bestyrelsen, aktivitetsudvalget og alle frivillige hjælpere på Skibhuscentret er der en 
sommerudflugt og et julearrangement som tak for de mange timers arbejde der bliver lagt 
på her. 
Alle disse aktiviteter har været aflyst pga. Covid-19  
 
Fremtiden og udvikling af Skibhuscentret. 
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget arbejder målrettet med nye tiltag for at tilbyde den nye 
generation af seniorer interessante tilbud, dog uden at glemme alle de nuværende tilbud. 
Nye idéer er velkomne, der arbejdes med lige nu med; gåture, cykelture, bilture med et 
kulturelt indhold.  
En nystartet mandeklub med forskellige tilbud, fællesarrangementer, fisketure, cykelture, 
øl og vinsmagning, spil, cafebesøg og andet der har interesse. 
 
Skibhuscentret kører og det kører godt.  
Nøglen til det er fællesskab, ansvarsfølelse og samarbejde, hjælpsomme frivillige. 
Tak, for det samarbejde vi har haft i året der er gået og tak til Jer alle for den indsats, som I 
hver især yder for Skibhuscentret. 
Uden denne hjælp er der ikke et Skibhuscenter med en smuk park, et velfungerende 
køkken, mange motions, fritids og undervisningsaktiviteter samt et kreativt og nyskabende 
aktivitetsudvalg. 
 
Husk at der er grænser for hvad frivillige hænder kan yde. 
Tænk over hvad du kan bidrage med.  
Kom og vær med i det fællesskab der er her i Skibhuscentret.  
Hjælp de faste vagter i køkkenet, samle brugt service sammen og stil det ud til opvask. 
Ryd op og tør bordet af, så det er, som du gene selv vil modtage det. Husk vi har et kæmpe 
hus med mange lokaler. 
Vi skal hjælpe hinanden med at holde Hovedgården ryddelig og ordentlig,  
Det er et hus der benyttes af pensionister og holdes af frivillige, det betyder at vi skal 
hjælpe hinanden med alt.  
 
Hold dig orienteret: 
Læs og brug Skibhuscentrets hjemmeside, der kan du læse om alle de tilbud der er her i 
huset, tilmeld dig nyhedsbrevet. 
 
Kom og vær med, deltag i fællesskabet, det gavner mere en du tror at være sammen 
med andre. 


