Beretning 22 marts 2022
Indledning
Den seneste ordinære generalforsamling var i oktober 2021, altså for kun ½ år siden – så, glæd jer til en
kort beretning.

Undervisningen
Vi kom i gang efter sommerferien i 2021 og kørte de planlagte undervisningsgange.
Heldigvis er vi også kommet godt i gang her i foråret 2022, kun de første to gange måtte vi aflyse pga
Corona-restriktionerne. Og nu ser det jo ud til at køre, i hvert fald den sæson ud.
Der er dog ikke fyldt på alle hold, og Corona er i det hele taget ikke gået sporløst hen over vores økonomi,
men det kan vi høre om under regnskabet.

Mht aktiviterne
Vi har måttet lukke nogle hold helt ned. Det drejer sig om QiGong og to hold med Funktiol træning med
fokus på ryg, nakke og skuldre.
Og to yogahold er blevet slået sammen til èt.
Det skete dels pga undervisernes forhold, bl a noget sygdom, og dels ud fra, at der faktisk ikke var ret
mange deltagere. Vi er nok indstillet på at starte noget nyt op efter sommerferien.
Så lige pt har vi I alt 184 deltagere. de fordeler sig med
Varmtvand / Bassin 155 deltagere på 23 hold. (Bassin i alt 30 ledige pladser).
Yoga har i alt 21 deltagere på 3 hold. (1 hold tirsdag, 2 hold fredag), (i alt 3 ledige pladser).
LineDance har 8 deltagere på 2 hold (Nogle af dem er på flere hold). (Linedance 8 ledige pladser i alt)
Og altså
Qi Gong, Funktionel træning med fokus på Ryg, nakke og skuldre som ”slumrende”.
Pilates har vi ikke haft i flere år, og det kommer næppe igen.
Nogle hold er ret små, men vi har prioriteret at holde dem i gang. På sigt skal der selvfølgelig også være
forsvarlig økonomi i det, så måske skal noget ændres. Altså fx tre hold bliver lagt sammen til to. Eller er
bestyrelsen tilfreds med tilslutningen – omstændighederne taget i betragtning.
Bestyrelsen har tidligere besluttet- efter at have sonderet interessen hos vores deltagere - at forlænge
forårssæsonen, så vi kører maj måned ud, så det er altså i gang.
Nogle har spurgt, om man også kunne køre ind i juni. Det tyder på, at det er der interesse for, men jo ikke
100% af deltagerne, så løsningen i juni bliver at forlænge, men ikke nødvendigvis med alle hold – nogle kan
altså blive nødt til at skifte tider og/eller underviser for at kunne fortsætte. Det kunne være interessant at
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høre lidt fra de tilstedeværende – er I interesserede? Noget i juni ? Eller måske er det allerede rigeligt også
at have maj måned med ?
Facebook er lige startet op her i foråret, for at skabe opmærksomhed om vores hold, alle er velkomne til at
dele vores opslag i forskellige lokale grupper. Der er kommet lidt nye deltagere på den ”konto”.
Der kommer løbende tilbud om kurser, fx fra Gigtforeningen og Dansk Oplysnings Forbund – som kan være
til opfriskning og inspiration for vores undervisere. Vi har valgt at tilbyde de fleste kurser til underviserne,
og der har da også været nogle stykker af sted. Så må vi jo håbe, at ”forandringen fryder”, hvis/når de
vender hjem med nye impulser.

Tilmelding, betaling osv
Der er jo en del administration i sådan en butik som vores. Som deltager skal man selv gøre nogle ting –
melde sig til og fra, indbetale beløb osv. Det er vigtigt, at man gør, som der står i den mail, man har fået,
ellers giver det altså anledning til administration – lig med udgifter.
Vi er ved at køre et nyt system ind, og fremtiden bliver nok mere deltager-”selvbetjening” via Internet, så
man kan lige så godt vænne sig til at holde ørerne stive.
Brug af mail-adresser:
I forbindelse med ”Tro- og Love” erklæringer” skal man krydse af, om skolen må bruge ens mail-adresse og
telefon (til fx SMS). Hvis man krydser OK til det, kan vi fortsætte med at orientere – fx om holdstart mv ved at sende jer en mail. Hvis man IKKE sætter kryds mht mail-adresser, MÅ vi ikke sende jer mails. Dvs,
man skal selv holde sig orienteret via vores hjemmeside.
Også I forbindelse med ”Tro- og Love” erklæringer” skal man tage stilling til medlemskab af foreningen.

Brug af Lokaler:
Vi er stadig i dialog med Tirstrup, idet der ikke er tilfredshed med rengøring og vedligehold af
omklædningsrummene. Det går lidt tungt. Men ellers synes vi, det med lokalerne har fungeret OK ? Og der
har ikke indtil nu været mange aflysninger pga problemer med vandet i bassinet, dog en enkelt i december,
hvor vandet var for koldt. Aflysninger er noget vi ellers har været ramt en del af i tidligere sæsoner. Så – 79-13…

Andre arrangementer
Ud over den egentlige undervisning har vi haft en udflugt til Viborg i oktober 2021. Der var 26 deltagere,
som havde en god tur.
Julefrokost: Endte med at måtte aflyses pga Corona.
Debatskabende arrangementer:
Så er der også noget, der hedder ”Debatskabende arrangementer”. I flere år har vi ikke lavet den slags. Dels
har kræfterne ikke været der til det, og dels synes vi ikke, at vi har fundet passende emner. Men gode
forslag er velkomne !
I øvrigt:
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Derudover har nogle bestyrelsesmedlemmer deltaget i arrangementer og kurser i DOF.
Der bliver afholdt en ” Aftenskolernes dag”, det sker i Rønde i april, men her har vi måttet melde fra,
kræfterne er der ikke til så meget andet end den daglige drift.

Foreningens drift:
Samarbejdet i bestyrelsen er godt, også med skolelederen. Tak til bestyrelsen incl suppleanterne.
Vi har som bekendt også vores hjemmeside. Den indeholder fx også orientering om andre arrangementer,
henvisning til mulighed for selv at træne (fx i ferierne). Men se selv - den er velfungerende og (selv for mig)
overskuelig – fint, og tak til Jørn Esmann, som er ”WebMaster” for os.
Samarbejdet med kommunen er stadig godt. Kommunen holder stadig kontaktmøder i et aftenskole-forum
hvor vi drøfter forholdene, herunder pengesagerne – vi får jo en del tilskud derfra.
Vi har også hentet en del hjælp hos DOF, specielt i forbindelse med indkører af det nye system, ASA, så
også tak til dem.

Fremtidig virksomhed - aktiviteter:
"Forlængerhold" i juni (2022). Som allerede nævnt, bliver nok til noget, men næppe med fuldt holdantal.
Udflugt(er) i 2022 – er planlagt til 2 juni og bliver en tur til Lille Vildmose. Invitationer er endnu ikke sendt
ud.
Desuden ser vi løbende på mulighederne, sådan set kan "alt" jo komme på tale, men vi tænker nok mest i
noget, der ligger nogenlunde op til det eksisterende - altså noget med helbred, sundhed og velbefindende.
Bestyrelsen handler selvfølgeligt økonomisk ansvarligt, men det er også OK at være lidt risikovillig.
Som det vil fremgå af punktet med regnskab mv, er der penge i kassen at stå imod med, også hvis vi skulle
komme til at tage fat på noget, der ikke lige kan løbe rundt økonomisk.
Så, også her er det altså, at inspiration og gode forslag modtages.
Kunne fx være ”mindfulness”.

Afslutning
Det var, hvad vi havde valgt at bringe. Så, slut på beretningen, som hermed overlades til
generalforsamlingens behandling.
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