
Generalforsamling d.14.marts 2022 

Efter 2 år hvor sæsonen har været præget af Corona og adskillige nedlukninger, har 

vi nu haft en hel sæson uden forstyrrelser. 

Vi var meget spændte på hvordan det ville se ud på de forskellige hold, var vores 

medlemmer klar til at kaste sig ud i endnu en sæson med aflysninger, 

begrænsninger og masser af afspritning. 

Heldigvis har vi kunne konstatere at de fleste af vores medlemmer er her endnu, og 

nye er kommet til. 

Vi har flere rigtig store hold, Normas morgenmotionister måtte deles i 2 hold, da 

hun hele tiden kom til at lukke lige et par stykker mere ind på holdet. Ingen tvivl om 

det er et meget populært hold, og en meget populær instruktør. Men andre hold har 

bestemt også klaret sig godt.  Lindas yoga hold om torsdagen blev som altid hurtigt 

udsolgt, og derfor har vi i denne med succes i denne sæson også haft yoga i 

klubhuset. Puslingeholdet måtte vi lukke for tilmelding til, godt gået til Trine og 

Amanda, Karina og Sandy har måtte erkende de har stor succes med deres 2 

springhold, de har ligeledes bestemt ramt lige det som alle vil have i den alders 

gruppe. Også flere af de andre hold har gjort det rigtigt godt, både hvad angår 

medlemmer, men lige så meget med at ramme lige netop deres målgruppe. 

Vi er meget heldige at have så mange dygtige og engagerede instruktører i 

foreningen og heldigvis forsætter de fleste til næste år. 

Et af de mest gennemgående temaer i den forgangne sæson udover aflysninger, har 

været rengøring af gymnastiksalen, hallen og klubhuset. Det har på det nærmeste 

været en skænsel hvad vi har stået model til, men man kan da så siger, der er ikke 

blevet gjort forskel. Men vi er optimistiske og tror på der kommer forbedringer. 

 

Vores visioner for næste år er at få skabt et udeanlæg, så særligt Heidis hold får flere 

muligheder for variere deres træning, det hele afhænger pt af skolens 

ombygningsplaner. 

Vi skal i bestyrelsen ligeledes have formuleret nye værdier eller have måske bare 

have belyst og styrket dem vi har. Der en masser af opgaver i en bestyrelse, nogle er 

mere tidskrævende end andre, men de bliver udført af os som frivillige, og hver især 

lægger tid og kræfter deri. Har man ideer modtager vi dem gerne, ikke alle ideer har 



vi overskud til at føre ud i livet, selvom vi synes om tiltaget. Det skal ikke afholde jer 

for at komme med ideer, men om vi får givet dem liv, eller de bliver kastet tilbage til 

afsender med en blåstempling, som man gerne selv må gå videre med vides ikke. 

Lørdag d.26.marts afholder vi gymnastik opvisning her i Melby hallen, der sker efter 

2 aflysninger de foregående år. Det bliver muligvis en lidt kortere opvsining end de 

sidste år, men den bliver afholdt i samme stil som vi kender, og håber igen at se 

masser af gymnaster og publikum i hallen. 

 


