SamBiosen
Bestyrelsens beretning for 2018.
Siden sidste generalforsamling har vi haft et travlt år i SamBiosen.
I det forgangne år har vi arbejdet på at lave en masse aktiviteter sammen med vores medlemmer og
samarbejdspartnere.
Jeg kan nævne: Natminton (badminton i mørke med UV, NERF krig, MGP fest, fotoudstillinger, spil
dansk koncerter, korarrangementer, udendørs koncert, kulturdagen, kælkebakker, hoppeland,
fællesspisning, åbent hus, Fitness TRY day, brætspilseftermiddage, Golffitness, fredagscafé,
Håndbolddag og mere til.
Vi har huset idrætsforeningernes mange daglige aktiviteter og events og gjort hvad vi kunne for at
hjælpe og gøre SamBiosen nem at holde sit arrangement i.
Af større arrangementer, har der været Gymnastikopvisning, Samsø Open i Dart, Samsøs sødeste
hund, skytternes Ø-stævne og Samsø Marathon.
Vi har desuden tilbudt vores medlemmer at få hjælp til at holde hjemmeside opdateret så deres
tilbud er nemt tilgængelig og lette at finde.
I foyer og caféområdet har vi arbejdet på, at gøre det meget mere hyggeligt at komme.
Vi har blandt andet stillet et bordtennisbord frem, daglig avis, blomster og levende lys samt skiftende
udstillinger af lokale kunstnere.
Vi har ombygget det lille The-køkken til en café, som nu holder åbent hver formiddag, så børnene fra
Samsø skole kan få sund mad og besøgende på biblioteket eller i fitnesscenteret kan få en kop kaffe
og en bolle. Caféen holder også åbent til arrangementer i huset som vi har haft stor glæde af at have
sammen med bl.a. biblioteket, aftenskolen og Samsø Kommune.
Til caféen er der et fantastisk frivilligkorps på godt og vel 20 personer. De frivillige har været en stor
hjælp til fællesspisningerne om onsdagen, hvor de har stået for at servere maden og skabe en
hyggelig stemning. De sørger for at der hver onsdag er ca. 30 der får en god oplevelse.
Vi har været med på Ferie for Alle messen i Herning – det var en god oplevelse og spændende at
netværke med andre foreninger og virksomheder, der skaber gode oplevelser på Samsø.
Vi overtog den daglige drift med rengøring mv. pr. 01.07.18. Vi har i den forbindelse ansat 2
servicemedarbejdere der står for den daglige rengøring og cafeen, der står for skolemad til
skoleboden samt forplejning til alle husets arrangementer.
Senest har vi lanceret Samsø Fritid – et årskort til fritidssamsinge og sommerhusejere, der lejer
deres hus ud. Årskortet er et samarbejde på tværs af medlemsforeningerne. Vi håber at mange vil
købe årskortet, så der kommer endnu flere brugere i SamBiosen.
Tak til medarbejdere, medlemmer og øvrige samarbejdspartnere, for et godt og konstruktivt
samarbejde.
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