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Vanskelig start på året  
I foråret 18 mistede vi Thomas, som uventet døde efter kort sygdom. Thomas havde ydet en kolossal 
indsats for Kæmperne igennem mange år som frivillig, instruktør, i bestyrelsen, biografklub m.m. 
Konstitueringen i bestyrelsen blev vanskelig bl.a. pga. Thomas’s død og andre frafald i bestyrelsen. Senere 
på året måtte Morten trække sig fra bestyrelsen pga. en blodprop. Der var flere medlemmer til stede, da 
det skete, og de hentede hjertestartere og ydede 1. hjælp med det samme. Dette har bl.a. medført at 
bestyrelsen har haft fokus på at sende folk på kurser i førstehjælp/hjertestarter. Vi har i løbet af året også 
set andre trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager, og de sidste mange måneder har vi ikke haft en 
fuldtallig bestyrelse. Det er bl.a. derfor bestyrelsen har fremsat et forslag til vedtægtsændringer. 
 
I maj måned deltog bestyrelsen i en procesdag faciliteret af DGI. Her satte vi fokus på kommunikation og 
samarbejde i bestyrelsen samt opgavefordeling. Det var en positiv og konstruktiv oplevelse, og det blev 
besluttet at vi også fremover starter bestyrelsesåret med sådan en dag.  
 
Vi har samtidig indført et ugentligt arbejdsmøde (formand, næstformand samt Christine og Erik). Dette har 
være en stor forbedring ift. kommunikation og samarbejdet imellem bestyrelse og koordinator funktionen.  
 
På generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte et lønudvalg. Dette har jeg arbejdet på i løbet af 
året, men det er desværre ikke lykkedes, da jeg har måtte nedprioritere det til fordel for andre sager.  
Der har dog været mange diskussioner og overvejelser, men sagen er ret komplekst.   
 
Hold udvikling.  
Helt overordnet kører alle vores hold ganske stabilt. 
Vi ændrede på holdene i dansekapellet, så vi fra august kunne tilbyde Pilates & Yoga med Ulla og 
Motionsgymnastik med Erik og Judith. I efteråret startede vi også et nyt hold på Frederiksberg 
Sundhedscenter: Dans & Kropsbevidsthed, som kom godt fra start.  
 
Desværre har vi har måtte lukke spinning om mandagen på Østerbro, da lokalet skulle bruges 
sundhedshuset selv. Vi har arbejdet på at finde et alternativ – indtil videre uden held.  
Vi har også forsøgt med et løbehold om søndagen, men det blev lukket igen på grund af for lille interesse. I 
stedet for har vi tilføjet et nyt løbe & gå hold på vores skema om mandagen, som er et samarbejde med 
Frederiksberg Sundhedscenter. Dette køres af to frivillige – Katharina fra Sundhedscenteret og Brian fra 
Kæmperne. Herudover har Mettes populære dansemotionshold flyttet dag og sted, så det nu er torsdag 
eftermiddag kl. 14.30-15.30 på Kompasset, Amager. 
 
I efteråret ansatte Kæmperne en projektmedarbejder nogle timer om ugen med fokus på at kortlægge 
muligheder og ønsker for flere aktiviteter på Amager. Undersøgelsen bliver afsluttet her ultimo april, og 
evt. nye aktiviteter på Amager forudsætter, at vi kan finde økonomi til det. 
Der er yderligere blevet ansat to nye fodboldinstruktører + 3 danseinstruktører, som startede med at være 
frivillige på det nye hold Dans & Kropsbevidsthed på Frederiksberg Sundhedscenter. 
Jeg vil også nævne, at Grzegorz, efter eget valg, ikke længere har faste hold hos os, men han kommer stadig 
som frivillig og giver en hånd med en gang i mellem. 
 



Aktiviteter i året, kort oversigt 
- Jubilæums reception ca. 100 deltagere 
- Sund By Walk & Run Vi er medarrangør, ca. 300 deltagere 
- Fjercup, Holbæk Vi deltog med 12 spillere 
- Royal Run Vi stillede med 10-11 frivillige vejvisere, som 

 tjente penge ind til klubben 
- La Vuelta, cykelløb Kun Otto deltog 
- GIF Cup (Fodbold) Kæmpernes hold vandt 
- Fun Smash i Herlev 5 deltagere 
- Vejle Idrætsfestival 12 deltagere fra Kæmperne 
- Sommeryoga Amager Fælled Meget få deltagere 
- Sommerhygge/Beach Volley på Amager Strand 16 deltagere 
- Vandretur i Dyrehaven stor succes med 25-26 deltagere 
- Kanotur 11 deltager + 2 tovholdere 
- Friluftsugen 8 deltagere 
- Sct. Hans Løb 8-10 deltagere 
- Sommerfest 80-90 deltagere 
- Idræts – og Velværedag  Kæmperne var med til at arrangere 
- Cykeltur på Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10/10 (en del af 100 km for mental sundhed) 
- Playitas 9 deltagere 
- Limone Badminton Open 10 deltagere 
- Julefest 80-90 deltagere   

 
Lokalesituationen 
Siden Kæmpernes flytning af kontor til Amager for 2 år siden, har vi ikke længere en naturlig sammenhæng 
mellem administration, træffetid og åbent hus/intro samt mulighed for at afholde sociale aktiviteter (fx 
klubaftener). Vi har udvist stor fleksibilitet og velvilje ift. at få det til at fungere, men vi vil gerne finde en 
mere stabil og varig løsning. Vi har gennem hele 2018 været i dialog med socialforvaltningen flere gange, 
om muligheden for at få kontorlokaler i Grøndal Multicenter, men Kommunen skal spare overalt.  
 
Bestyrelsen har gennem året haft som målsætning at mindske vores afhængighed af Hørsholmsgade, som 
jo tilhører Ungehus CPH. Bestyrelsen har derfor prøvet ikke at oprette flere hold på adressen, men i stedet 
sprede nye hold mere ud over byen, for at tilgodese dem, der bor i andre bydele. Imidlertid er mange 
medlemmer dog så bundet til Hørsholmsgade, at dette er en svær opgave.  
 
Fremtiden 
Tiden er ikke til de store ændringer, men i det kommende år vil jeg gerne sætte ekstra fokus på øget 
synlighed og opsøgende arbejde, for at fremme kendskabet til foreningen og hverve nye medlemmer. Vi 
har heller ikke opgivet vores kamp for nye lokaler, så vi skal også prøve at bearbejde de forskellige partier i 
socialudvalget – for på længere sigt at bane vejen for bedre vilkår. 
 
Tak 
Først og fremmest en stor tak til alle instruktører og frivillige, som yder en gigantisk indsats. Det er 
simpelthen rygraden i Kæmpernes samlede tilbud til medlemmerne. Vi har bl.a. en gruppe frivillige, som 
tager ud og laver oplæg for borgere og medarbejdere på forskellige institutioner. Tak til de frivillige som 
deler brochurer ud og hjælper til ved arrangementer, og stor tak til Ulla som hjælper til i træffetiden hver 
uge. 
 



Tak til ASPA og Kristina Bodenhoff. Vi er stærkt afhængige af ASPAs gode velvilje. Vi har fast træffetid i Det 
Gule Hus hver tirsdag og onsdag, og vi har gentagne gange i årets løb fået lov at låne lokaler til 
bestyrelsesmøder m.m. bl.a. i Griffenfeldsgade. 
 
Tak til Ungehus CPH. Vi har rigtig mange aktiviteter i Hørsholmsgade, og Kæmperne kan slet ikke fungere 
uden udstrakt brug af disse lokaler. Vi har 14 ugentlige aktiviteter i Hørsholmsgade ud af 33 ugentlige faste 
hold.  
 
Vi sender også en tak til Center Amager som aflønner og giver husly til Kæmpernes kontoransatte, samt står 
for udbetalingen af driftstilskuddet fra Københavns Kommune. Det er også via Center Amager at vi låner 
minibussen til vores fisketure. En særlig tak til centerleder Britta Gerd Hansen for at støtte os i vores dialog 
med forvaltningen.  
 
Tak til bestyrelsen. Vi har haft mange gode og saglige diskussioner gennem året om trivsel på holdene, 
vores lokalesituation, strategi, økonomi, fester m.m. Der har været lagt et stort arbejde også med rent 
praktiske ting. Der blev bl.a. udført et stort arbejde i forbindelse med vores sommer-jubilæumsfest. 
 
Tak til vores hovedorganisation DAI og Idræt for Sindet, som vi bl.a. samarbejder med omkring Sund By 
Walk & Run. Her vil jeg især gerne takke Lisbeth, som yder en kæmpe indsats som konsulent hos DAI og 
som altid står til rådighed med gode råd og støtte for Kæmperne. Jeg vil også gerne nævne Mogens fra DAI, 
som har været vores konsulent, rådgiver og talsmand ift. det politiske arbejde for at forbedre vores vilkår 
og lokale situation. 
 
Sidst vil jeg også gerne sige tak til Christine, Otto og Erik, for det arbejdet, som I laver i foreningen. Den 
støtte, jeg har fået fra Jer, har hjulpet mig meget i mit arbejde som nyvalgt formand, og jeg glæder mig til 
det fortsatte samarbejde. 
 
Lennart Nilsåker 
Formand 
 


