
Formandens beretning d.3.11.21 
 
Jeg kan konstatere, at der er rettidig indkaldt til generalforsamlingen, og der er 
ingen forslag til emner kommet ind. Sidste år holdt vi slet ikke generalforsamling. 
 
I foråret havde vi online gymnastik med Anette og Helle som instruktører. Det var 
en god løsning når nu det ikke kunne være anderledes. Der var da også en del der 
benyttede tilbuddet. Vi havde online gymnastik i både uge 6 og uge 7 (der var jo 
heller ikke mange der rejste ud – og Helle fortsatte online gymnastik helt til juni 
måned. 
Det har på mange måder været et specielt år. Heldigvis kom vi for alvor i gang med 
gymnastikken igen fysisk i september med få restriktioner. Det var tiltrængt. Ja, der 
var i hvert fald mange på holdene igen. Det på trods for, at Vejle holdet blev flyttet 
om på Midtbyskolen. Foreningen sparer mange penge ved at flytte holdet. 
 
Toves formiddagshold i Markant har 16 på holdet. På det første hold – det er 
nemlig sådan, at hun har oprettet et hold mere. Det er et hold vi håber vokser. Pt. er 
der kun 3 tilmeldte. 
Helles hold i Vejle stoppede vi tilmelding på ved 35 tilmeldte. Planen var at oprette 
et hold mere efter efterårsferien hvis det blev nødvendigt – og det bliver det ikke. 
Hannes hold på Englystskolen har 13/26 tilmeldte og 
Anette Buhls hold i Andkær har 23/24 tilmeldte. 
Anette og Charlottes hold har 26/26 tilmeldte. 
Alt i alt er det ser det fint ud. 
Vi vil gerne fra bestyrelsen takke alle for opbakning. Gymnasterne for, at de stadig 
tilmelder sig den fantastiske rygtræning, men især også instruktører og vejledere for 
at have været tålmodige igennem hele corona forløbet. I gør det bare så godt alle 
sammen. 
Bestyrelsen har ændret sig lidt. Jeg blev formand, da Lene trak sig på grund et 
uddannelsesforløb hun skulle begynde. Det var vi kede af, men det er jo et lille 
 
ekstra job at have når man sidder i bestyrelsen. Vi har alle i bestyrelsen valgt at 
genopstille for et år mere – og vi har da også fået endnu en med, en suppleant 
Bente. 
 
Hvad har vi så lavet i bestyrelsen. Jo, Lotte har blandt andet vedligeholdt og sørget 
for en ny hjemmeside. Booket lokaler mm. 
Hanne har stået for annoncering og skal stå for uddannelse af instruktører og 
vejledere sammen med Tove, Anette og Bente. Af gode grunde har vi ikke været i 
gang med et forløb i dette år. Det kommer – de har planer – blandt andet kommet i 
stand via ideer fra instruktører og vejledere. 
Elisabeth har blandt andet stået for gymnastiktøj, der skal jo logo på, planlægning af 
julefrokost for instruktører, vejledere og bestyrelse. Hun skriver også referat til 
vores møder. 
Helen er vores kasserer. Hun har haft travlt med regnskabet og sørget for at 
gymnasterne nu kan betale via mobile-pay. Det var vist en der trak lidt tænder ud. 
Ja, og så er der mig som formand – jeg har haft en masse ad-hoc. Opgaver, 
udsendelse af nyhedsbreve – og så har jeg søgt penge til genopstart af gymnastikken 



til en fælles hyggestund på holdene. Plus en aften hvor instruktører/vejledere og 
bestyrelse tager ud for spise og hygge sig sammen. 
Det var formandens beretning. Jeg giver ordet videre til vores kasserer Helen. 


