
SamBiosens årsberetning for 2021. 
 
2021 var det femte leveår for SamBiosen, efter stiftelsen i 2016 og det har på flere måder været naturligt, 
at stoppe op og kigge tilbage på, hvad der er sket hidtil samt kigge frem efter hvad morgendagens 
ambitioner skal være. 
 
De første 4 leveår er gået både godt og skidt for SamBiosen. Der er stille og roligt kommet flere aktiviteter i 
huset og vi har selv en opfattelse af, at foreningerne og borgerne på Samsø er glade for aktiviteterne og 
den organisationsform der er blevet opbygget. Men samtidig har vi ikke formået at få aftalt en stabil 
driftsøkonomi med foreningerne og Samsø Kommune, som er langtidsholdbar. Som det er i dag, skal 
SamBiosen spare 100.000kr. yderligere næste år (2022) og vi er stadig afhængige af donationer fra Samsø 
Fitnesscenter og Samsø Idræt og Kultur, som trofast støtter projektet på trods af, at deres egne regnskaber 
viser et minus år efter år. 
Denne situation er ikke langtidsholdbar og den ligger som en dyne hen over den udvikling, som ellers sker i 
huset.  
Den udviklingsplan, som blev lavet for SamBiosen tilbage i 2016 er ikke blevet fulgt og verden har ændret 
sig mange gange siden. I det perspektiv har Corona årenes tvungne pause givet os grund til at stoppe og på 
tænke over hvad visionerne og driftsformen for SamBiosen skal være fremover. 
 
 
Nye takter i caféen 
I 2021 fik Corona al aktivitet til at stoppe op i de første måneder af året og senere valgte vores dygtige og 
vellidte cafémedarbejder at skifte arbejde. Heldigvis fandt vi en ny medarbejder til caféen hurtigt og vi fik 
lagt en ambitiøs plan for sommerferien med sommerskoler, EM i fodbold og andre sociale arrangementer. 
Efter sommerferien har aktiviteten i caféen taget fart. Vi har ageret ”vikar-køkken” for Børnehaven 
Rumlepotten da de manglede en køkkenmedarbejder og leveret frisk mad til dem hver dag. Det samme har 
vi gjort for Samsø frie skole fra september og vi har udvidet tilbuddet i skoleboden på Samsø skole til at 
bestå af frisklavet varm mad, som kan købes enkelte dage eller på abonnement. Siden september har vi 
således lavet mad til ca. 180 skolebørn hver dag resten af 2021. I november fik vi opgaven med, at lave 
Samsø kommunes julefrokost i kultursalen, lige inden Corona lukkede større forsamlinger ned igen. 
 
Den samlede øgede aktivitet i caféen fik os til at indse, at køkkenet var nødt til at blive udvidet og at 
arbejdsforholdene og sikkerheden skulle forbedres, da køkkenet ikke var egnet til en produktion af den 
størrelse. Derfor begyndte vi nedrivning af køkkenet mellem jul og nytår og i dag står det nye køkken klar, 
så der kan laves al skolemad, madkurser og køkkenskole, store arrangementer mm. Til glæde for både 
medarbejdere og alle eksterne som fremadrettet skal lave arrangementer i huset. Vi er sikre på, at det er 
en investering, som kommer huset og alle brugere til gode fremover uanset som vi skal fortsætte med at 
lave mad til skolerne eller ej. 
 
Aktiviteter 
På aktivitetssiden har vi i fællesskab med Samsø Idræt og kultur, Samsø Fitnesscenter, Samsø Golfklub og 
Samsø Tennisforening og med støtte fra LAG etableret en ny udendørs Padel bane på græsplænen ved 
Grotten. Padel er det hurtigst voksende spil i Danmark i disse år. Det er en spil som består af en blanding af 
tennis og squash og som kan spilles året rundt. Den 3. april – når vejret forhåbentlig er lidt varmere – 
indvier vi officielt banen begynder at rulle aktivitetsdage og træninger ud. Vi glæder os meget til at den 
rigtig bliver taget i brug når temperaturen stiger og udendørsaktiviteterne kommer i gang. 
 
Vi har afviklet multisport som gratis udendørs foreningsaktivitet mens alt andet var lukket. Multisport er 
baseret på leg og handler om at introducere børnene til mange forskellige discipliner, lege og sportsgrene. 



I sommers afviklede vi 3 sommerskoler i henholdsvis Skateboard og løbehjul, Ocean Rescue Camp og 
Tennis. Sidstnævnte var første år vi afholdt dette i samarbejde med Samsø Tennisklub. 
 
Vi har startet en streetforening i samarbejde med SIK som arrangerer camps med udenøs instruktører og 
rejser til skateparker ude af øen. 
 
Vi er begyndt at huse Senior Bridge klubben, som spiller hver onsdag i skytternes lokale. 
 
Vi driver fortsat Samsø ungeråd og har i efteråret indgået samarbejde med Samsø Ungdomsskole om at 
drive rådet sammen. Vi rejser på studietur og besøger et Ungeråd i Aarhus i 2022 og vi havde foretræde for 
Børn, unge og kulturudvalget her i marts. 
Vores ambitioner er, at ungerådet skal være et talerør for de unge, hvor de kan komme med deres ønsker 
og forslag til aktiviteter i fritiden eller tiltag for en sund ungdomskultur på Samsø. 
 
 
Samarbejde med Samsø Fitnesscenter. 
I 2021 har vi også opdateret og udvidet samarbejdet med Samsø Fitnesscenter. Konkret har vi aftalt, at 
SamBiosen varetager så mange af de administrative opgaver som muligt, så den frivillige bestyrelse kan få 
frie hænder til at koncentrere sig om selve fitnessaktiviteterne. Vi håber meget på, at det vil give de 
frivillige en sjovere og nemmere hverdag i foreningen og at det vil betyde, at vi får et endnu bedre 
fitnesstilbud til medlemmerne. 
 
Frivilligcenter. 
2021 var også året, hvor vi ansøgte om at etablere et frivilligcenter på Samsø, dog uden held til at få den 
nødvendige kommunale medfinansiering. Ærgerligt at der kun manglede 40.000kr. for at få mulighed for at 
hente et statstilskud på 540.000kr. Heldigvis ser det ud til, at Samsø kommune har afsat midlerne i 2023 og 
vi håber meget på, at vi bliver den samlende organisation der får til ansvar at drive frivilligcenteret. 
Vi ser at et frivilligcenter på Samsø kan hjælpe rigtig mange foreninger over hele Samsø med vejledning og 
rådgivning, kurser og særlige indsatser for f.eks. at få flere frivillige i forening, lære om 
kommunikationsarbejde i forening, lave sociale indsatser for at få særlige målgrupper med i foreningerne 
osv. 
 
 
Praktisk 
På det praktiske område har vi om lakeret halgulvet for første gang i ca. 15 år.  
Vi har indkøbt hockeybane og startet Hockey Pay&Play. 
Vi har lagt fliser og bygget blomsterkummer til terrassen ved hovedindgangen. 
Vi har søgt og fået tilsagn om støtte til udvidelse af Skateparken. 
Vi har søgt og fået støtte til etablering af et Mountainbike spor i området, som skal planlægges i 
samarbejde med Samsø Kommune. 
 
 
Men svævende over alle de nye tiltag som sker her, ligger problemstillingen omkring den kommende drift 
af SamBiosen, som vi ikke har løst endnu. Den nuværende driftsøkonomi er ikke tilstrækkelig til at 
opretholde det nuværende niveau og vi håber meget på, at vi kan løse dette i fællesskab. 
 
Potentialerne ved et stærkt SamBiosen, hvor mange aktiviteter kan foregå og mange forskellige målgrupper 
kan holde til og hvor det er hyggeligt at komme, er det, som har sat hele projektet omkring SamBiosen i 
gang og det har været foreningslivet, som har presset på for denne udvikling. Der er brug for, at vi, 



foreningerne i fællesskab, igen sætter ord på de visioner vi har for et velfungerende SamBiosen og at vi 
finder frem til en langtidsholdbar driftsform i samarbejde med Samsø kommune. 
 
Vi er meget imødekommende overfor forslag, tanker og holdninger fra vores medlemsforeninger til, 
hvordan vi skal drive SamBiosen fremadrettet. 
 
 


