Bestyrelsens beretning 2017

Året startede med overgangen til online-betaling for kontingent.
Der var en forventet arbejdsindsats fra Stig med ”tastehjælp” til nogle af
medlemmerne , dog ikke så slemt som frygtet.
I løbet af 2017 fik vi også helt og endeligt udfaset vores gamle
nøglesystem.
Globus-systemet (som vi har købt billigt via vores EIF-medlemskab) har i
løbet af året vist sig som en stor gevinst for kasserens daglige arbejde.
Så vores samarbejde med EIF må siges at have båret frugt også på dette
område.
Bag al dette systemarbejde har Stig ydet en fantastisk arbejdsindsats.
STOR tak til Stig.

Etableringen af EIF fitness lokalet, som vi var primus motor for, viste sig
i løbet af året at have den forventede synergieffekt idet vi ved årets
slutning var helt oppe på næsten 200 betalende medlemmer (192).

Vi meldte os i det forgangne år ud af Dansk Vægtløftnings Forbund idet
vi ikke er en elite-løfter-klub men en blanding af medlemmer som bare
træner for motionens og samværets skyld…Enkelte medlemmer træner
lidt mere seriøst.

Omkring 20% af medlemmerne er kvinder. Godt 1/3 i aldersgruppen 25-60
år samt omkring 20% +60 årige.
Vi har også en stor gruppe ”unge knægte” i alderen 15-24 år, omkring
1/3 af medlemmerne.
Denne medlemssammensætning giver naturligvis udfordringer idet de
ældste foretrækker maskiner og de yngste foretrækker frie vægte samt
specialmaskiner…..
Vores nye bestyrelsesmedlem Rikke har påtaget sig opgaven med at
gennemse ønskerne fra medlemsundersøgelsen. Tak til Rikke for dette
arbejde.

I 2017 har vi været så heldige at kunne benytte Julie som vores
fasttilknyttede fysioterapeut.
Da Julie kom om formiddagen var der mange +60årige som benyttede
hendes gode råd og i enkelte tilfælde også skadesbehandling.
Dog valgte de samme medlemmer desværre Julie fra da hun, grundet sit
arbejde, kun kunne komme hver den 2. lørdag i måneden om
formiddagen…
Det er vi i bestyrelsen faktisk lidt skuffede over.

Vores lokale har i 2017 gennemgået en stor renovering med ny og lys
maling samt et helt nyt og lyst gulv. Der har også været en del reparation
af maskiner samt nogle nyanskaffelser.
I denne forbindelse skal der lyde en STOR tak til Søren for hans kæmpe
indsats med ”maskinparken”.
Nu venter vi spændt på om det nye ventilationssystem betyder en
forbedring af luften i kælderen.
Det skulle gerne snart komme i omdrejninger……

Vi har haft et rigtig godt samarbejde med hallens personale, EIF og
derigennem kommunen og håber at bygge videre på det når vi skal have
vores ønske om udvidede træningstider ”kørt igennem”.

Vores holdning er jo den at kommunens borgere, vores medlemmer, skal
have maksimal adgang til at træne og holde sig sunde hele livet. Det
virker jo lidt uigennemtænkt at kommunen har en flot sundhedsstrategi
og så lukker ned for adgang til træning i skolens ferieperioder…netop der
hvor folk har fri til at træne…

Formanden har sat et projekt i gang med kastetræning udendørs som
skal ses i et led i vores strategi sammen med de andre klubber om at få
etableret et udendørs træningsmiljø: løbebane på skrænten og maskiner
a´la´ dem de har ved Rådhuset.

Erik og Per har god kontakt til vores +60ére. Begge har været et stort
aktiv for klubben igennem mange år.
Tak til jer.
Også en stor tak til Kim som igennem mange år har skabt en tradition for
lørdagstræning.

Bestyrelsen har i løbet af året holdt 4 møder hvor der har været god
arbejdsdisciplin med dagsordenens punkter. Tak til Erik for at føre
referatet.
Vores webmaster Christian har haft et godt samarbejde med Erik
omkring referaterne samt vedligehold af hjemmesiden. Tak til Christian.

Bestyrelsen har i det forgangne år også besluttet at give vederlag til
formand, kasserer og sekretær.
Dette vederlag er i overensstemmelse med reglerne herom fra SKAT.

På bestyrelsens vegne
Martin Iv
ersen
Formand

