Formandens beretning 2018/19
En formands beretning skal naturligvis se tilbage på året der er gået og også indeholde lidt andre
formelle ting.
Men jeg vil tillade mig, at gøre det i et lidt mere overordnet perspektiv, frem for at nævne alt det vi
har gennemført måned for måned….
2018/19 var en fantastisk sæson med opstart af 22 hold i efteråret og 5 i foråret. Hold for alle, med
det formål at fremme glæden ved gymnastik, motion og bevægelse med plads til alle. Det vil jeg
sige, at vi begynder at leve op til.
Grundlæggende har vi haft stor tilslutning til foreningen, hvilket afspejler sig i medlemstallene for
sæsonen. Vi rundede 742 medlemmer, klar til indberetning for 2018 imod 544 i 2017, men grundet
en fejl i medlemssystemet blev der kun for 2018 indberettet 545, hvilket er ærgerligt, men teknik
kan drille.
Vi afholdte traditionen tro vores årlige Juletræsfest og selvom der var udfordringer med
æbleskiverne, kom vi godt igennem og alle havde det hyggeligt.
Opvisningen gik over alle forventninger og forløb fantastisk med 2 gæstehold, samt Motion Herre
deltog for første gang i min tid. En oplevelse jeg ikke glemmer, tusind tak!
Med ca. 620 betalende imod 580 året før, var det en super succes. Tusind tak til alle frivillige, som
har lagt en masse sved og timer i planlægningen, opstillingen og afholdelse af opvisningen.
Selvom foreningen mødte modstand i form af et bestyrelsesmedlem valgte at træde af i utide,
fortsætte resten af bestyrelsen med godt mod. Vi troede på at vores ekstraordinære
generalforsamling ville bringe de rette personer til, som ville hjælpe med at bringe foreningen
tilbage på sporet og udvikle den til den fantastiske forening, som den har potentiale til at blive.
Det lykkedes og den fornyet bestyrelse satte hurtigt sig spor med opstart af flere forskellige
projekter;
● Opdatering af hele hjemmesiden.
● Oprettelse af flere arbejdsgruppe til at støtte bestyrelsen og ikke mindst foreningen.
● Opstart af sponsorer til foreningen.
● Opstart af et samarbejde med Sport & fitness for at udvide med lokaler
● Opstart af et samarbejde med Sølund om ønske med et hold til udviklingshæmmede
● Opstart af et samarbejde med VIA University og Skanderborg kommune om et unik tilbud
for overvægtige børn, samt deres forældre.
● Nyt arrangements system, som nemmere kan underbygge foreningen.
Hvordan ser det ud nu?
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Vi har en fantastisk sæson og budt endnu flere medlemmer, samt frivillige velkommen i vores
forening - en forening for alle!
Vi er i god udvikling og foreningen begynder at åbne op for dens sande potentiale, en forening med
plads til alle, byder alle velkommen og man føler sig godt tilpas.
Vi har flere projekter i gang og arbejder stærkt på at få dem ført ud i livet i løbet af indeværende
sæson.

Afslutning
Stort tak til alle fremmødte og til den bestyrelse jeg har i ryggen nu - uden jer, alle de frivillige og
ikke mindste medlemmerne, ville jeg ikke havde den energi og gejst, som jeg håber kan ses i vores
arbejde med foreningen.
Sidst, men ikke mindst, vil vi i bestyrelse især sige stor tak til Anne Blirup, for at være et fantastisk
menneske og en person, som vi er meget stolte af at have lært at kende. Du vil blive savnet i
bestyrelsen..
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