Det sidste år har jo desværre også stået i corona’ens tegn, med dertil hørende restriktioner og
begrænsninger. Det har givet udfordringer både i den daglige træning, men også med aflyste
arrangementer og prøv bueskydninger, som igen påvirker klubbens økonomi.
Heldigvis så klarede vi, med en stor frivillig indsats, at gennemføre sommersjov, buernes dag,
og nogle prøv bueskydninger, hvilket har givet en god tilgang af nye medlemmer.
Til trods for aflyste konkurrencer, eller konkurrencer gennemført på alternative måder, har vi
også haft en øgning i antallet af konkurrence aktive skytter.
Når man har sagt corona, så må man også sige hjælpe puljer. Her har vi søgt, og været så
heldige at få tildelt nogle midler, bla til tabte indtægter ifb med aflyste prøv bueskydninger, nye
stativer i Sønderhede, nye klubbuer, og et par 3D dyr til arrangementer som prøv bueskydning,
sommersjov, buernes dag mv.
Det var også året hvor vi pludselig fik en mødeindkaldelse fra Esbjerg kommune, angående
fremtidig benyttelse af Gjesing fritidscenter. Som de fleste nok ved, har kommunen fået en
uofficiel henvendelse fra SoSu skolen vedrørende køb og nedrivning af bygningen, med
henblik på at bygge nye undervisningslokaler. Vi er 14 foreninger der bruger Gjesing
fritidscenter med ca 1200 aktive brugere, så kommunen prøvede, iflg dem selv, at være på
forkant og løsningsorienteret. Den eneste løsning de kunne tilbyde os, var den gamle
gymnastiksal på den nedlagte skole ude i Kokspang. Den er knap 90 kvm, hvilket svarer til stor
bane uden indgangsparti og kravlegård, som jo slet ikke er stort nok til os. En anden løsning er
at vi finder noget “privat”, ved en erhvervsudlejer. Det vil betyde at vores husleje stiger fra ca
20.000,- pr år, til 250.000,- pr år. Det vil gøre os afhængige af lokale tilskud fra kommunen,
hvilket man kun kan få hvis lokalerne er forenings godkendt, eller ligger i et område hvor
lokalplanen tillader foreningsdrift. Iflg det vi har undersøgt, er det kun området omkring
håndværkervej i sædding. Lokale tilskuddet fra Esbjerg kommune er pt på 90%, men skal
søges hvert år, og hvad gør vi hvis de sætter det ned eller vi slet ikke får det? Man kan ikke få
tilskud til flytning eller etablering i nye lokaler, selvom det egentlig er kommunen der smider os
ud, så alle disse udgifter skal vi selv dække. Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på at finde
en løsning, men da vi ikke har fået en officiel udmelding fra kommunen, er det en meget svær
beslutning. Desværre kom “Malik” jo forbi og startede nedrivningen, så det kan jo være han
har hjulpet kommunen til en afgørelse.
Vi har også haft håndværkere til at kigge på vores klubhus i sønderhede, som trænger til en
kærlig hånd. Huset synker i 2 af hjørnerne, hvilket har ødelagt yderbeklædningen, og der er et
par døre der trænger til at blive skiftet. Vi har indhentet tilbud på at få ordnet disse ting, men
det løber op i over 100.000,-. Med udfordringen vedr Gjesing fritidscenter, har vi ikke haft tid til
at søge midler eller træffe en beslutning om hvad der skal ske. I den forbindelse skal det
nævnes at vi blev tilbudt at overtage udflytterbørnehavens hytte. Vi var inde for at se hytten
indvendig, desværre har den stået med hul i taget i nogle år, og var derfor meget vandskadet
indvendig. Den er heller ikke stor nok til at tage over som klubhus, hvilket ville give os et
pladsproblem. Vi ville derfor blot stå med endnu en kæmpe udfordring, ikke mindst økonomisk,
men også noget som ville kræve en kæmpe frivillig indsats. Det var derfor en enig bestyrelse
der besluttede at takke nej til tilbuddet.

