
Generalforsamling den 27. maj 2021 kl. 19.00 

 

1. Bestyrelsens beretning 

Foråret 2020 gik med at få formalia i orden. Der var rigtig meget administrativt der skulle på plads og 

mange nye aftaler foreningen skulle indgå. 

Vi var 7 entusiastiske bestyrelsesmedlemmer med en bunke gode ideer. 

• Ombygning af 1. sal med en ekstra holdsal 

• Nedlæggelse af skrank og toilet ved indgangen, for at danne et cafemiljø, med mulighed for at lave 

medlemskaffe og andre sociale arrangementer.  

• En genoplivning af behandlerhjørnet, med mulighed for at udleje lokaler til forskellige behandlere.  

For at få penge til alle disse ideer søgte vi b.la penge hos Nordeafonden. Desværre uden resultat. 

Første august holdt vi overdragelsesfest og herefter så skulle vi rigtig i gang. 

Vi fik nyt logo, nye medlemsfoldere, nye bluser og nye frivillige. 

På trods af coronaen, lykkedes det os at opretholde de fleste hold, selv med restriktioner på antal og krav 

om sprit og mundbind.  

Vi er blevet medlem af DGI – og det har været en positiv oplevelse. Vi har sagt ja til hjælp til at udvikle 

foreningen. Dette indebærer hjælp til bestyrelsen i form af nogle workshops. Derudover har vi fået hjælp til 

genåbning og mulighed for at søge hjælpepuljer. 

Og så blev vi lukket ned igen.  

Vi gik online med mange af vores hold, og da det blev muligt fik vi startet op med udetræning. 

Hele den her Coronaperiode har tæret hårdt på foreningens økonomi. 

 Vi har stået i det dilemma om vi skulle søge hjælpepakker, eller fortsætte foreningsdriften og håbe på at 

vores gode medlemmer ville støtte op omkring foreningen.  

Hjælpepakker ville kræve at vi ingen indtægt havde for den periode vi søgte hjælp til og så ville vi kun 

kunne få dækket 75 % af lottes løn og 50% af huslejeudgiften.  

Eller sagt på en anden måde uden indtægter skulle vi selv finansiere 25% af lønudgifterne og 50 % af 

huslejeudgifterne. Det havde vi simpelthen ikke økonomi til. 

Vi søgte i stedet  DGI´s hjælpepakker –  har i alt fået  ca 89.000 og så appelerede vi til vores trofaste 

medlemmer, om at blive ved med at betale kontingent. Til alle jer der holdt fast : Tusind tak for jeres 

opbakning. 

Hele coronaforløbet har kostet foreningen ca 100-150 medlemmer- men der er heldigvis positive takter at 

spore efter åbningen den  6. maj. 

Bestyrelsen har også gennem perioden nydt godt af støttegruppens arbejde. Støttegruppen har bl.a hjulpet 

med at lave årshjul, søge midler til en medlemsfest, gøre rent i centeret inden genåbning og forberede 

ansøgninger til diverse puljer og fonde. 



Også en stor tak til støttegruppen for deres store arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

  


