Formandsberetning februar 2022:

2021 blev endnu et år i Coronaens tegn, og der har generelt være meget lav aktivitet i fitness.
Vi måtte lukke en længere periode først på året og sluttede året med at lukke hen over jul og nytår.
I foråret vi indledte et samarbejde med fysioterapeut Lasse Weyhe fra klinikken Spørg-fyssen. Lasse laver
primært træning på hold for medlemmer. Han startede op i foråret – i første omgang udendørs for at
kunne overholde afstandskrav. I efteråret har Lasse afviklet hold inden døre, og der startes hold op igen nu.
Der har været stor søgning til holdene, og vi er meget glade for samarbejdet.
Efter Corona pause startede BodyFit op i foråret. Der har været pause de seneste måneder, da Jan, der er
instruktør, har været forhindret. Vi har ikke kunnet skaffe en til erstatning, men håber, at kunne få holdet i
gang igen i 2022.
In door cycling har en trofast gruppe instruktører, og vi har kunnet tilbyde hold i det omfang,
restriktionerne har tilladt det. Vi har kørt med nedsat deltagerantal.
Vi har startet et yogahold op for mænd under ledelse af Per Nikolajsen, der er en erfaren yogainstruktør.
Det har været en kæmpe succes. Første aften møde 26 mænd op, så Per var nødt til at afvikle de første
hold udendørs, for at der var plads nok. Holdet flyttede efterfølgende i gymnastiksalen. Vi satser på at
kunne fortsætte samarbejdet med Per.
Vi er så heldige, at Pia Møller i slutningen af 2021 gik i gang med en uddannelse som yogainstruktør. Vi
forventer, at Pia starter hold op for kvinder, når hun er færdiguddannet.
I bestyrelsen vi har brugt noget tid i efteråret på at drøfte vores medlemskaber og prispolitik. Vi nedsatte
en mindre gruppe, der har set på muligheder for et andet og mere fleksibelt system, hvilket har været
efterspurgt af medlemmer gennem tiden. Vi er nået frem til en model, der giver mulighed for at lave
indmeldelse online og betaling via PBS. Fremover vil vi udbyde medlemskab på enten 1 mdr. eller 6 mdr. Vi
er meget tæt på, at det ”går i luften”. Det nye system vil lette en hel del på det administrative arbejde, vi
har haft frivillige til at lave, og vi tror, at mange vil sætte pris på et mere fleksibelt system.
Vi deltog i årets loppemarked. Da resten af byfesten blev aflyst, gav det ikke det store overskud til
foreningen.
Vi søgte og fik Corona støtte på 25.000 kr. for tab af medlemsindtægter.
På nuværende tidspunkt er vi kun 125 medlemmer – en anelse færre end sidste år ved samme tid. Til
sammenligning var vi 340 for 2 år siden.
Vi er taknemmelige for at have en trofast gruppe frivillige, der fortsat vil gøre et stykke arbejde for, at vi kan
holde foreningen kørende.
Vi ser frem til et bedre 2022 med væsentlig mere aktivitet.
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