Beretning 2020, udskudt ordinær generalforsamling i Ry Motions Klub 21/11/2021

Velkommen til denne stærkt forsinkede 2020 generalforsamling. I ved alle hvorfor, ingen grund til
at gå i detaljer hermed.
Året 2020 kan beskrives under en enkelt overskrift: Dansen om Corona
Vi har igennem årene opbygget en betydelig økonomisk reserve. Dette har vi kunnet af fire
grunde:
-

Medlemmerne, adspurgt på adskillige nytårstafler, har syntes, at vores kontingent er
rimeligt
Vi har haft en flot medlemsvækst
Vi er drevet af en gruppe ulønnede frivillige
Konstant fokus på økonomistyringen hjulpet af vores grundige kasserer

Den stærke økonomi havde vi ikke forestillet os skulle bruges i kampen imod en virus fra et
dyremarked i Kina, men sådan er der så meget, og som I vil se i kassererens senere gennemgang af
økonomien, har vi stadig noget på kistebunden til mere fitnessrelaterede ting.
Den har også givet os mulighed for at tilkøbe speciel coronarengøring og forlænge alle
kontingenter uden beregning hele coronaperioden igennem. Jeg er ikke helt sikker på
medlemmerne anser det som andet end en selvfølgelighed, men tro mig, det er ikke alle
foreninger, der har kunnet det.
Selve dansen har bestået i hele tiden at følge med i de seneste restriktioner og vejledninger. Her
har vi fulgt med i medierne så vidt muligt, men især fået hjælp af vores medlemskaber af Dansk
Styrkeløft Forbund og DGI. Yderligere har vi så tilpasset til vore specielle forhold. Her har vi haft
glæde af de udendørs faciliteter der er blevet brugt flittigt, faktisk endda kl. 0200 om natten,
hvilket ordensmagten fandt mistænkeligt, men alt blev afklaret i god ro og orden.
Det er mit indtryk, at selvom reglerne måske har været lidt indviklede, har det i det store og hele
fungeret, og medlemmerne har generelt udvist stor fleksibilitet og vilje til at få tingene til at
fungere.
Jeg tror dette er grundlaget for, at vi mig bekendt kun har haft to tilfælde af smitte i lokalerne,
som vi hurtigt fik inddæmmet.
En mere jordnær bekymring for os har været, om medlemmerne kommer tilbage og genoptager
træningen. Det oplever vi er gået ganske langsomt, og vi tror, at det måske betyder, at mange,
sikkert ikke blandt deltagerne i dagens generalforsamling, i virkeligheden kommer af pligt og i
mindre grad af lyst.

Medlemssammensætningen ultimo 2020 er:

En beskeden tilbagegang på ca. 50 – ganske imponerende. Til tallene skal reelt lægges de ca. 80
unge mennesker fra Skanderborg Ungdomsskole.
Regnskabet overlader jeg til kassereren at gennemgå, men vil bare nævne at
medlemsindbetalingerne blev næsten halveret, og at resultatet bliver et respektabelt mindre
minus på knap 70 000.
Således fremlagt på generalforsamlingen d. 24/11 2021.
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