BERETNING RY MOTIONS KLUB 2021.
Kære medlemmer
Så er det generalforsamlingstid igen og nu sørme i marts som vedtægterne
foreskriver. De to seneste år har corona’en desværre skubbet rundet på det. Det
betyder også at det ikke er mange måneder siden sidst. Da talte jeg jo mest om 2020
og denne skal handle mest om 2021, men på en eller anden mærkelig måde er det
som om de sidste på år glider i et og I må tilgive hvis noget handler om andet end
2021..
Se det jeg det seneste års tid oftest bliver spurgt om er medlemsbestanden. På
skærmen viser kassereren kurver for udviklingen. Egentlig har det været ret
vanskeligt at svare på idet vi jo forlængede medlemskaberne i coronaperioden. Vi
ved også at vores forening hele tiden, som nok alle idrætsforeninger i en by som Ry,
oplever at unge mennesker, medlemmer, flytter fra byen af mange forskellige
årsager, og når vi så samtidigt har haft lukket for tilgang store dele af de sidste 2 år,
tja, så må medlemstallet sive. 20 % eller 170 medlemmer er meget, men jeg hører
også at der er godt gang til indmeldelserne og aktiviteten i lokalerne, så mon ikke
det går fremad igen.
Vi har i perioden også kunnet glæde os over den stærke økonomi. Vi havde
naturligvis håbet at bruge pengene på andet end forlængelse af medlemskaber, men
jeg ved at mange foreninger i hele landet har haft meget svært med økonomien i de
her seneste år. Det har vi ikke og vi står et ganske godt sted økonomiske, men det
kommer kassereren tilbage til, men lad mig citere min salig moder: Der er ingen ko
på isen.
Noget andet der har kendetegnet 2020 og 2021 har vært mange justeringer af
reglerne for træning under corona. Vi har i bestyrelsen gjort hvad vi kunne for at
leve op til regler og vejledninger, og jeg skal sige at det ikke altid har været let.
Somme tider har vi fået vejledninger fra vores organisationer der er blevet justeret
få dage senere. Og organisationerne har været frustrerede over at udmøntningen af
de politiske tiltag ofte følger mere end en uge efter lovene er vedtaget til
efterlevelse.

En ting kan medlemmerne dog stole på. Og det er at bestyrelsen gør hvad vi kan for
at leve op til reglerne, dels fordi det er det de er til for, dels for medlemmernes egen
sikkerhed – og samtidigt holde mest muligt åbent for flest.
Anskaffelser. Det har der ikke været meget af. Eneste større sag har været
udskiftning af håndvægtene, de gamle er så kommet udenfor. Dertil lidt stænger
osv. Lige i sidste uge fik vi leveret en ny spændende maskine og i søndags var der
store flytte-rundt dag. Tak til alle der gav en hånd med der. Og den der maskine, den
tror jeg bliver et hit, det er meget in at lave det der på nydansk hedder hipthrusters.
Godt for ben, balder og lænd.
Så har vi fået lavet en låge. Her må nogen have talt meget forbi hinanden. Tanken
var at det skulle være en stærk stabil låge linende den der før gik ind til udendørs
fitness. Den skal så alene virke som udgang. Derved får vi mulighed for at inddrage
arealet nedenfor trappen og jeg har sat nogle yngre personer til at overveje hvordan
det nye areal kunne indrettes. Jeg håber vi får nogle anskaffelser på den konto i
2022, men lågen, den skal laves om.
Rengøring har været et tilbagevendende problem. Det er ligesom kvaliteten siver ind
imellem. Nu har Annette så sat sig for i dialog med Hallerne at få strammet op på
dette og der er udfærdiget en plan vi skal se at få implementeret. Bl.a. skal der være
et opslag med hvornår der sidst er rengjort og af hvem osv.
Vi har også været så heldige i 2021 at få nye instruktører og indmeldere i spil. Kim,
Jesper, Christian, Josefine og Annette. Tak og velkommen til alle, i er et stærkt hold.
Tak til alle der i året giver en hånd med, stort som småt og bakker op om foreningen.
Til allersidst vil jeg gerne rette en tak til bestyrelsen, for jeres engagement og evne
og vilje til altid at have foreningens bedste for øje.
Også tak til Hallerne, vi finder altid løsninger sammen, det bliver vi ved med.
Således aflagt på generalforsamlingen d. 30/3 2022.

