Generalforsamling 5. marts 2019
Formandsberetning
Vi har i bestyrelsen lavet et forslag til nye vedtægter, da de oprindelige
var noget mangelfulde.
Der er tilføjet en del punkter i forhold til de tidligere vedtægter.
Det vil blive gennemgået under punktet regnskab.
Vi har ikke købt nye rekvisitter i år, men er altid lydhøre for evt. gode
ideer til nye aktiviteter.
Stolegymnastikken er taget af programmet, da der ikke var nok
tilslutning hertil.
Medlemstallet er steget med 6-7 nye deltagere, - og de skal være
velkomne. Desværre er der også noget afgang, men vi holder
medlemstallet på ca. 85.
Heraf ca 55 kvinder og 30 mænd.
I gennemsnit er vi er ca 50-60 aktive, der møder frem om tirsdagen.
Vi annoncerer jævnligt i NYX for at nye tilflyttere kan se, hvad vi går og
laver her, men en del af tilgangen er på grund af mund til mund
metoden.
I 2018 har vi siden januar haft stor glæde af Inger Vestergaard og Else
Hansens gymnastikprogram.
De har indtil nu gjort det på særdeles dygtig måde.
Mandagsgymnastikken - som jeg selv står for - kører stadig i de ulige
uger. Der er et lille stabilt antal, som kommer næsten hver gang, - og så
nogle som kommer en gang imellem og lige prøver et par gange, - og så
holder op igen. Men alle er velkomne til at prøve. Og det koster kun 10
kr. for en times undervisning.
Når vi er fuldtallige, vil vi være omkring 16-18 stykker.
Årets julefrokost forløb vist særdeles vellykket har vi hørt fra flere sider.
Der var god stemning og en vældig snak.
I år fik vi maden fra Centret, - og det var vi yderst tilfredse med, og
fortsætter gerne med det også næste julefrokost.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og
en tak til Anette og Søren i Centret for deres altid hjælpsomhed og gode
humør.
Sidst men ikke mindst også tak til Kirsten Hansen for at vaske bordene af
- og Poul Simonsen som fejer gulvet efter os.
Hanne Littau

