Generalforsamling 31/3-22
Dagsorden ifølge vedtægter
● Valg af dirigent og stemmetællere
Me e Forsingdal
● Formandens beretning

Årsberetning - formand 2022
2021 virkede til at have flere muligheder end 2020.
Coronaen var på vej væk og vi kunne endelig holde vores hold kørende med de tider der var
planlagt.
Dog gemte der sig stadig lidt nervøsitet omkring coronaen på turbo holdet og det endte med vi til
sidst måtte afslutte holdet før tid.
TIl gengæld gav kom-i-form holdet den gas og de fik en ny vogn med måtter og mulighed for
opbevaring af træningsudstyr i hallen i stenlille.
Begge børnehold gik rigtig fint. desværre mistede vi en del på powerpuffholdet efter vi flyttede
arrangementet til munke bjergby.
Men der har været god stemning og sammenhold med de der deltog. Lea har gjort en stor indsats
for at træne de 2 hold og vi havde en super hyggelig juleafslutning.
Både kom-i-form og Turbo afholdte juleafslutning som også gik rigtig fint.
I søndags afholdte vi gymnastik opvisning i munke bjergby med de 2 børnehold. Børnene viste
nogle flotte opvisninger og vi fik sagt pænt tak og farvel til Lea.
Efter opvisningen fik alle mulighed for at spise sig mætte i pølser, da vi havde købt en pølsevogn til
dagen.
Alt i alt har vi haft et ok år, men corona har alligevel generet os nok til at det ikke er væltet ind med
nye medlemmer.
Der er ingen tvivl om at vi burde have gjort mere for at trække folk til, men efter 2 ustabile år har
det været svært.
Jeg stiller ikke op igen som formand, da jeg har en del andet i mit liv der fylder.
Jeg har kendt til foreningen siden jeg blev født og det er faktisk med et tungt hjerte at vi er kommet
hertil. Mit håb var at jeg kunne nå at bygge det hele op igen og få liv i foreningen.
Desværre kræver dette at man har ekstremt meget ekstra tid og gode forbindelser.
Med det sagt mener jeg vi har gjort en kæmpe indsats , selv i corona tid hvor det burde have været
umuligt.
Derfor vil jeg gerne takke de mennesker der har gjort en kæmpe forskel for mig som formand.
Jeg har købt en blomst til Danny, som har reageret hurtigt når der har været noget kasserer
relevant, manja som sekretær og mor har hjulpet mig ustandseligt. Lisbeth, som altid sikre alt

omkring kom-i-form holdet og minder mig om ting jeg evt. skulle have overset. En Blomst til Bettina
for at tage sig af turbo og badminton.
I skal alle 4 have tak, i har gjort det lidt nemmere at sidde på posten.
tak for alle jer der er mødt op.

● Fremlæggelse af regnskab l godkendelse
● Indkomne forslag
Ingen forslag
● Forslag l årshjul
Der skal deles mere ud l udvalgsformændene fra årshjulet.
Der har ikke foregået meget pga. Corona.
Vi fortsæ er med årshjul.
● Valg af:
o Formand
Der er ingen forslag, men der tales om, om man kunne dele formandsposten.
Vi håber der er en der melder sig. Eller bliver der extraordinær generalforsamling,
hvor der ﬁndes en løsning. Der spørges ind l om man kunne sammenlægge med SIF
og om man kunne ﬁnde en udefra l, at tage formandspost.
o Kasserer
Danny Rasmussen
o Sekretær
Manja Wegeland
o Gymnas k udvalg min. 2 personer.
Lisbeth Jørgensen
Bente Rasmussen
o Badminton udvalg min. 1 person.
Be na Christensen
o Suppleanter
Jan Wegeland
o 2 revisorer
Preben Christensen
● Evt.

