Viby IF Fitness Generalforsamling 17. marts 2021
Formandens beretning

Overskriften for 2020 kan vist ganske kort sammenfattes til ét ord, CORONARESTRIKTIONER.
Den 11.marts blev der sat en eftertrykkelig stopklods for mange aktiviteter i Danmark, inklusive træning i
Fitnesscentre. I første omgang lød meldingen på, at det kun var til den 31. marts, men ret hurtigt stod det
klart, at dette ikke holdt vand. Faktisk strakte lukningen sig helt til den 26. juni før vi fik lov at genåbne.
Betingelserne for at åbne var ret restriktive, max 8 ad gangen i rummet, større afstand som gjorde at vi var
nødt til at lukke flere maskiner, afspritning af maskiner, ekstra rengøring osv.
Dette kørte så fint sommeren over, men efterårets stigning i smittetal førte den 26. oktober til yderligere
restriktioner med indførsel af mundbind og reduceret antal personer indendørs, max 10, hvilket specielt
ramte vores store cirkeltræningshold. Heldigvis blev det ret hurtigt efter lempet så holdet kunne fortsætte i
3 opdelte grupper på 10 personer.
Glæden varede dog kort, for den 9. december blev alt igen lukket, i første omgang til den 3. januar 2021,
men som i alle ved fortsatte denne lukning helt frem til den 21. maj 2021, hvor vi på ny kunne åbne op med
Coronapas, mundbind og alle de øvrige kendte restriktioner.
Vores generalforsamling i 2020 måtte vi også udsætte fra den 24. marts til den 13. august, hvor det
lykkedes at afholde den med pæn deltagelse trods de givne restriktioner. Der blev foretaget en udskiftning i
bestyrelsen idet Bettina Hansen overtog Ole Nielsen plads, medens Peter Mandel overtog
suppleantpladsen fra Henrik Nissen-Petersen.
Bestyrelsen vil her rette en stor tak til alle medlemmer for jeres forståelse for og tålmodighed med os, for
de tiltag vi har været tvunget til at gøre for at få tingene til at fungere.
Som det forhåbentlig er blevet bemærket, valgte vi at halvere kontingentet, både i efteråret 2020 og her i
foråret 2021. Som det vil fremgå af regnskabet senere har vi stadig en sund økonomi, men vi vil dog gerne
fortsat kunne udvide vore kapital, til støtte for en forhåbentlig udvidelse og dermed flere maskiner.
Selvom slitagen på maskinerne har været kraftigt reduceret har vi løbende haft eftersyn og vedligehold af
dem, så de kan holde så længe som muligt.
Medlemmer:
Vores medlemstal har desværre lidt under nedlukningen. Ved seneste generalforsamling havde vi 318
medlemmer og 77 på venteliste. Dette tal er nu pr. 4.6.2021 nede på 289 medlemmer og 55 på venteliste.
Vi håber og forventer dog, at dette vil rette sig i takt med at flere i de yngre aldersgrupper bliver vaccineret,
samtidig med at smittetallet forhåbentlig falder over sommermånederne.
Vi har påbegyndt invitation fra venteliste, de første 20 er inviteret.

Instruktører:
Pt. har vi 6 uddannede fitness instruktører og 5 Cirkeltræning instruktører. Randi er stadig bindeled mellem
instruktørerne og Leon Vølund fra bestyrelsen.
De har i løbet af året fået nyt tøj og alle får et gavekort 2 x om året, som tak for indsatsen.
Fra bestyrelsen skal der også i år lyde en stor tak til alle instruktører – til fitness træning såvel som
cirkeltræning.
Bestyrelsen:
I forbindelse med de til tider svært forståelige nye tiltag fra myndigheder og regering, har det givet en del
udfordringer at tolke og udføre disse på den korrekte måde. Vi følger flittigt med på Kulturministeriets
hjemmeside og som en rigtig god fortolker af restriktioner og regelsæt, er DGI en vigtig informationskilde
for os, bl.a. med en række Webinarer som flere af os har fulgt. Bestyrelsesmøderne har været fåtallige, idet
vi har klaret vores arbejde ”på afstand” som jo har været en nødvendighed i disse tider.
Genvalg
Der er i år 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant på valg.
Kasserer Susanne Kjærgaard, Næstformand Erik Bøgen samt bestyrelsesmedlem Bettina Hansen. Alle
modtager genvalg.
Suppleant Peter Mandel modtager genvalg.
Holdtræning:
Til trods for nedlukningen i store dele af 2020 er der stadig pæn tilslutning til holdtræningen, både
morgentræningen mandag, onsdag og fredag samt eftermiddagstræningen med Marianne på Viby Skole.
Fremtiden:
Vi håber selvfølgelig, som alle andre i dette land, at vi snart kan få lov til at træne på mere normal vis, og
samtidig er det vores håb at der indenfor en rimelig tidshorisont kan findes midler til en udvidelse som vil
være til stor gavn for os alle.
Tak til alle jer der mødt op, til trods for vores lidt uheldige valg af dagen, hvor vi kæmper mod en vis
fodboldkamp i fjernsynet.

