Viby IF Fitness Generalforsamling 24. marts 2022
Formandens beretning

Overskriften for 2021 blev heldigvis lidt bedre end for 2020, selvom det trak lidt ud med at få åbnet helt op
efter alle de restriktioner vi var blevet udsat for.
Frem til den 21. maj 2021, var der lukket for både fitness, cirkeltræning og stram op, hvorefter vi fik lov at
åbne mod forevisning af Coronapas og brug af mundbind. Brugen af mundbind blev afskaffet den 14. juni
og den 1. september blev også kravet til Coronapas afskaffet. Det holdt dog kun til den 24. december, hvor
en ny Covid 19 variant holdt sit indtog, hvilket atter medførte krav til Coronapas. Heldigvis blev det allerede
afskaffet 1. februar 2022.
Vores generalforsamling i 2021 måtte vi udsætte fra den 17. marts til den 17. juni, hvor det lykkedes at
afholde den med pæn deltagelse trods de givne restriktioner. Der var ingen udskiftning idet alle på valg
modtog genvalg, Susanne Kasserer, Erik Bøgen Næstformand, Bettina Hansen Bestyrelsesmedlem og Peter
Mandel Suppleant.
Forårets kontingent i 2021 var også sat til halv pris men som det vil fremgå senere er økonomien stadig
sund.
Medlemmer:
Vores medlemstal har efter Corona rettet sig og stabiliseret sig nogenlunde. Ved seneste generalforsamling
havde vi 289 medlemmer og 55 på venteliste. Dette tal er nu pr. 15.3.2022 oppe på 322 medlemmer. I
efteråret afskaffede vi ventelisten hvilket har medført en lettere og hurtigere tilgang af medlemmer.
Som bekendt for de fleste åbnede Multifitness deres nye center i Viby og tilsyneladende har det ikke
påvirket vores medlemstal synderligt. Vi er dog helt med på at vi hele tiden skal være konkurrencedygtige
og vi har derfor, som I vil se senere, afsat midler i budgettet til nyindkøb af maskiner.
Desuden vil vi gerne have fat i de unge, også dem under 15, som i dag er vores nedre aldersgrænse. Peter
Mandel fra bestyrelsen har gjort et stort arbejde, bl.a. i en arbejdsgruppe for aktivering af ungdom, og han
vil senere fortælle om de fremskridt der er gjort, for at få mulighed for at gøre plads til ungdommen i vores
Fitnesscenter
Instruktører:
Vi har desværre mistet 2 af vores Fitnessinstruktører så vi nu har 4, men vi har heldigvis udsigt til at få
mindst 1, måske 2 på kursus snarest. Vi har 5 Cirkeltræning instruktører og 1 Stram Op instruktør.
De har her i foråret 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 og stram op og også tak til alle hjælpere.

Bestyrelsen:
Vi blev desværre lidt udfordret i bestyrelsen, da vi i efteråret måtte sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer
da Bettina og Leon der trak sig på grund af uforudsete omstændigheder. Som suppleant trådte Peter ind i
bestyrelsen, men vi manglede så stadig ét medlem og én suppleant. Vi iværksatte derfor en kampagne der
heldigvis gav et rigtigt fint resultat. Vi har fået besat den sidste plads i bestyrelsen med Mikkel Mikaelsen,
Jakob Guldbrandsen som suppleant, Vivian Bille med indsats på opbygning af ny hjemmeside og som
support til Susanne med adgangskontrollen og Søren Christensen som teknisk support, begge sidstnævnte
udenfor bestyrelsen. Tusind tak til disse 4 for deres velvillige tiltræden med arbejde for vores Fitnesscenter.
Valg til bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen er der i år 2 medlemmer på valg, valg af ét nyt medlem samt én ny
suppleant.
Holdtræning:
Der stadig pæn tilslutning til holdtræningen, både morgentræningen mandag, onsdag og fredag samt
eftermiddagstræningen med Marianne på Viby Skole om mandagen og i Hal 1 om onsdagen.
Fremtiden:
Vi håber selvfølgelig stadig på at vi en dag bliver tilgodeset af kommunen med midler til at kunne få lavet en
tilbygning der således vil give plads til flere maskiner herunder spinningcykler.
Til slut tak til alle jer der mødt op, vi ved godt at generalforsamlinger ikke er det mest spændende at
tilbringe aftenen med så vi sætter stor pris på jeres fremmøde.

