Årets beretning 2019/20
Det blev et meget anderledes år end forventet.
I 2019 havde vi en rigtig god opvisning, med god opbakning fra publikum. Dagen er højdepunkt for
gymnasterne, hvor de får vist det som de har lært - og det er en del - og det er også en fornøjelse at komme
ud og se jer til opvisning ude i de forskellige haller.
Vi afvikler en masse arrangementer, hvor der trækkes en del på vores instruktører. Det arbejde sætter vi
stor pris på i bestyrelsen. Disse arrangementer er bl.a. Skole OL i samarbejde med Danehofskolen og Dansk
Atletik Forbund, Øl-løbet i samarbejde med Refsvindinge Bryggeri og ikke mindst vores aktiv aften for børn
og unge, hvor Al Ponte var sponsor. Forårsfestival for 7. klasserne sammen med Dansk Skole Idræt, DGI´s
crossløb og Juelsbergløbet, hvor Sparnord er sponsor. Derudover SFO-fræs som efterhånden får flere og
flere deltagere, Søndags-fræs som er en kæmpe succes og ikke mindst vores Nytårsløb, hvor der igen blev
samlet ind og vi kunne aflevere et flot beløb til BROEN og derved støtte et godt formål. Disse
arrangementer og vores samarbejdspartnere og sponsorer OK Benzin, Sparnord, Bynkel El, Intersport m.fl.
gør det muligt at drive en forening som vores, men vi er ikke noget uden alle vores dejlige medlemmer.
I november holdt vi i samarbejde med de andre afdelinger vores 125-års jubilæum. Det var en dejlig dag, og
vi arbejder nu på næste mål 150år.
I hver sæson har vi hold der dukker op og hold der forsvinder. Sidste år var det Zumba og Team Gym der
dukkede op, og Team Gym nåede en konkurrence inden Danmark lukkede ned og de vandt. Vi var heldige
at få tilskud til gulv til dem fra NIS og Nordea.
Sæsonen sluttede jo brat med at alt blev lukket ned den 11/3 2020.
Ingen opvisning og ingen arrangementer, meget er aflyst og andet skubber vi foran os og det glæder vi os til
at kunne tage fat på igen. Nogle få hold nåede at starte lidt op før sommerferien, det var Herremotion,
crosstræning, løb og atletik for børn.
Vi er så småt begyndt på denne sæsons crosstræning, men leder efter et nyt sted fordi kommunen har sat
grunden til salg. Gode forslag til nyt træningssted er meget velkomne.
Løb er også i gang. Deltagerantallet har været lidt præget af ferie og varme, men er stille og roligt ved at
være på vej tilbage til normalen.
Atletik har holdt ferie aktiviteter for første gang i den tid jeg har været med i foreningen og med fint
fremmøde. Der er også kommet en del nye børn til denne sæson.
Team Gym er også startet op lidt tidligere end de andre gymnastikhold.
De nye hold, som starter her i september måned er yoga, Qigong formiddagshold og Jumping Fitness. Vi
byder de nye instruktører velkommen.
Vi har i år søgt om penge til en stortrampolin og der har vi fået penge fra DIF/DGI´s foreningspulje og vi
glæder os til at den bliver taget i brug.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til Dorte og Anne Marie for deres arbejde som suppleant i bestyrelsen og
tak til Jette, som har haft flere hatte på – ved at være i event-udvalget og have en bestyrelsespost. Vil I
komme herop?
Ann Rasmussen

