Formandens beretning 2021
Det forløbne år har været et meget stille år for fitness – alt for stille.
Sidste år ved denne tid havde vi fuld aktivitet. Det vrimlede med medlemmer i fitness, og der var fulde hold
til spinning og rigtig god søgning til Bodyfit oppe i gymnastiksalen.
Sidste år nævnte jeg i beretningen, at vi var i dialog med centret om ombygning. Vi havde været på
studiebesøg i Mejdal og havde haft en spændende aften med mange af vores frivillige, der bød ind med
rigtig mange ideer til, hvad et renoveret fitness kunne indeholde. Der var god energi og gejst.
Det var før nogen af os havde hørt ret meget om Covid 19.
d. 11. marts lukkede alting fra den ene dag til den anden. Da vi måtte åbne igen midt i juni, var vi nødt til at
forholde os til en ny virkelighed: Der var indført afstandskrav, så vi mærkede op med tape, lukkede nogle af
maskinerne og fjernede en hel del udstyr efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.
Vi fik opsat ekstra spritdispensere og valgte at betale centret for at lave ekstra rengøring.
Vi måtte begrænse antallet af deltagere på spinning og Bodyfit.
Desværre måtte vi jo se i øjnene, at alt blev lukket igen lige før jul – og endnu ved vi ikke, hvor længe det
varer eller hvilke restriktioner, vi skal forholde os til, når vi må åbne.
Da vi åbnede igen i forsommeren, valgte vi at forlænge alle medlemskaber med 3 mdr., svarende til den tid,
vi havde været nødt til at lukke. Vi mente, at vi havde økonomi til det.
Status p.t. er, at det nuværende medlemstal er faldet til 140 mod 340 sidste år ved denne tid. Der er stort
set ingen, der fornyer deres medlemskab, så det er et hårdt slag for økonomien.
Også byfesten blev aflyst i 2020. Vi plejer at mobilisere en del af medlemmerne til diverse opgaver i
forbindelse med byfesten. Men i det forgangne år gik vi både glip af det sociale samvær omkring byfesten
og den økonomiske indsprøjtning, vi normalt ville få ud af det.
P.t. er alt tale om ombygning forstummet, men vi håber selvfølgelig på, at det inden for en overskuelig
tidshorisont bliver økonomisk muligt.
Sker der overhovedet noget positivt? kan man spørge.
En ny ung styrketræningsinstruktør var på kursus sidste sommer. Dejligt at kunne favne lidt bredere
aldersmæssigt i instruktørgruppen.
Som nogle måske har læst i NYX, så åbner vores lokale fysioterapeut Lasse Weyhe en klinik i Fritidscenteret.
Vi er i gang med at aftale en form for samarbejde. Lasse har tidligere været instruktør for os, og vi glæder
os meget til at have ham i huset igen.
Sidst - men ikke mindst - glæder vi os over at have en super god gruppe frivillige, der med jeres positive
indstilling, gør det muligt for os at have et fitnesscenter i Mejrup. Stor tak til jer!

