
 
SAMBIOSEN 

Bestyrelsens beretning for 2020 

 

2020 må siges at have været et meget mærkeligt år. Vi har måttet sande at COVID-19 virkelig har haft 
indflydelse på alt det, vi står for – aktiviteter, fællesskaber og sociale relationer.  

Året startede ellers fint op med stor deltagelse i aktiviteter og fællesspisningerne. Men så blev vi lukket ned den 
12. marts og fik først lov til at åbne igen i juni. I denne periode kunne vi hjælpe Samsø Skole med afvikling af 
undervisningen. Kultursalen blev indrettet til øens største og lækreste klasseværelse for 0. klasserne og vi hjalp 
med afspritning af borde og stole samt udluftning og vask af legetøj. 

Vi fik sat flere nye tiltag i gang: 

- Ungerådet blev (gen)etableret med deltagelse af 15 engagerede unge. 
- Vi fik afviklet 4 sommerskoler – Multisport, Ocean Rescue Camp, Street Camp og Krea skole, alle med 

stor succes. 
- Hockey som Pay & Play 
- Sundhedsafdelingen nåede lige at få startet holdaktiviteter op inden 2. bølge.  

De fleste af vores store arrangementer som Hoppeland, Samsø Marathon, Samsø Dartklubs årlige stævne og 
Julecuppen måtte desværre aflyses.  

Vi har ultimo året været nødt til at hjemsende en del af medarbejderne, da der ikke har været arbejdsopgaver 
nok til at udfylde arbejdstiden.  

Årets drift har naturligvis påvirket vores regnskab, vi har dog stadig formået at komme helskindet igennem 
med et rimeligt overskud.  

Perioderne med stort set 0 aktivitet har givet plads til planlægning af det kommende år. Vi har planlagt 
”Højskole-kurser” i foråret, i maj er der planlagt et stort cykelevent og der bliver også sommerskoler i 
sommerferien. Projekt Padel bane er sat i søen i samarbejde med aktive brugere og medlemsforeningerne. Der 
er forberedt til udeservering i cafeen, der vil have et større udbud af frokostretter i sommerferien, end der plejer 
at være. Vi satser også på at sanke cykelturene kan genoptages i løbet af foråret.  

Vi har i den seneste tid kunnet bidrage med lokaler og faciliteter til COVID-vaccinationer for øens borgere.  

Vi ser frem til et år, hvor vi alle bliver vaccineret og at vi forhåbentligt snart kan give medlemmer og brugere 
mange gode oplevelser.  Vi håber at hele området snart kommer til at summe af liv og rigtig mange får nogle 
gode oplevelser i SamBiosen. 

Slutteligt vil jeg gerne takke medarbejderne for deres fleksible tilgang til et mærkværdigt år.  

Samtidig skal også lyde en stor tak til vores medlemmer, samarbejdspartnere og Samsø Kommune for et godt 
og konstruktivt samarbejde hele vejen rundt.  

 

På bestyrelsens vegne  

Tina Gylling 


