
Formandens beretning 2020/21
Vi havde en god opstart på sæsonen, var godt forberedt på at tage fat og give gymnasterne en fed
og forhåbentlig mere normal sæson - vi havde 30 hold på planen og 63 frivillige til at hjælpe rundt
på hold, arrangementer mm.

Der var kommet nye frivillige ind i fællesskabet, vi fik lavet en webshop sammen med Chopar, hvor
man kan købe træningstøj med foreningens logo på.

Alle startede godt ud med et godt gå-på-mod, gymnasterne var mange og det gik rigtig godt - vi
valgte at kigge mod arrangementerne og starte planlægningen op - forsigtigt, men vi kunne godt
mærke vi manglende opvisningen fra foråret.

Men... så ramte Corona igen.. Foreningen gik i “stå” eller sådan føltes det - enkelte instruktørerne
flyttede træningen online og-/eller udenfor med de retningslinjer, som der blevet givet og ændret
(nærmest konstant føltes det).

Der blev lagt fokus på at fastholde medlemmer og frivillige, hvor vi valgte at kigge fremad - håbe på
en endnu bedre sæson i 2021. Alt hvad vi forsøgte at stable på benene, blev aflyst eller skubbet
fremad…

En hård tid for os alle, men vi kom igennem den - vi overlevede og har valgt at kigge fremad,
fokuserer på hvad der driver os og sammen skabe en endnu bedre forening for medlemmer og
frivillige, hvor de kan føle sig trygge, hjemme og velkommen.

Trods Corona lykkedes det os at gå fra 930 medlemmer til en indberetning for 2020 på 1049
medlemmer, hvilket overraskede os alle sammen.

En tid vi alle har lært noget af, brug og lær af det som I vil, men kig fremad - sammen er vi
stærkere.

Hvordan ser det ud nu?

Efter endnu en hård sæson med nedlukninger og aflysninger, er vi kommet godt fra start. De
frivillige har været klar, få, men ved godt mod. Det kan godt mærkes på planlægningen af de
forskellige arrangementer, tiltag mm.

Vi startede op med 31 hold på planen, men måtte aflyse 11 hold i år - 9 pga. manglende instruktør
- selvom det er lykkedes os at få nogle nye frivillige ind i fællesskabet, var det desværre ikke nok,
men tak til jer alle sammen.

Denne sæson byder blandt andet på en endnu bedre frivilligstrategi, fokus på fastholdelse af både
frivillige og medlemmer, men også på at skabe endnu mere opmærksomhed om foreningen.
Vi arbejder videre med de 3 ting fra sidste sæson, som de frivillige synes foreningen skulle have
mere vægt på:
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1. Bliv bedre til at samarbejde med partnere i lokalsamfundet.
2. Bliv bedre til at arbejde med unge som målgruppe.
3. Bliv bedre til at få flere medlemmer og skabe tilbud til nye målgrupper.

Afslutning

Tusind tak til alle, som har bidraget igennem sæsonen, givet en hånd med og ellers støttet
foreningen på alle måder. Uden jer, havde denne forening set meget anderledes ud!

Tak til alle fremmødte, det er en fornøjelse igen at stå her foran jer som formand for en forening i
udvikling.
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