Bestyrelsens beretning 2021.
Det har igen været et år med restriktioner og nedlukninger og ikke lige en start på
året, som vi kunne ønske os. Året startede desværre med en langvarig nedlukning,
men vi blev glade, da det blev muligt at motionere udendørs. Tirsdag d. 16. marts
startede vi med floorball, yoga og gymnastik ude på kunststofbanerne. Det var dejligt
at se hinanden igen, og det var sjovt at se de andre hold lave deres aktivitet. Det ser
vi jo ellers ikke, når vi er i hver sin hal. Det gav en masse hyggelig snak på kryds og
tværs. Det var også en tid med udfordringer, masser af blæsevejr, småregn og
indimellem slud og sne, men trods det husker vi det som positivt. I slutningen af maj
blev det igen muligt at motionere indendørs. Det var dejligt at se mange glade
medlemmer og der var et godt sammenhold blandt de fremmødte.
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 15. juni. Det var noget forsinket og
fremmødet var heller ikke stort. sikkert pga. corona, men tak til de som mødte op.
Ny instruktør til floorball, boldspil og cirkeltræning. Efter sommerferien ophørte
vores samarbejde med Idrætsfællesskabet, da de under nedlukningen havde
arbejdet med web motion og ville fortsætte med det. Heldigvis har vi fået en ny
instruktør, Henrik, som gerne ville overtage, da han havde set os an et par gange.
Henrik startede efter sommerferien, og det er vi glade for.
Seniormotionsdagen i Lindevangs Parken blev forsøgt afholdt onsdag d. 25. august.
Desværre var det øsende regnvejr og dagen måtte aflyses efter få timer.
Repræsentantskabsmødet med Frederiksberg Idræts Union og repræsentanter fra
alle idrætsforeninger fandt sted den 26. august. Det er et årligt møde, hvor FIU
beretter om det politiske og praktiske samarbejde med kommunen om forskellige
projekter, og fortæller hvad der ellers er sket på idrætsområdet i Frederiksberg
kommune,
Fælles frokost blev det igen muligt at afholde, og det gjorde vi tirsdag d. 21.
september. Rigtigt mange havde meldt sig - omkring 75 og det er det højeste antal,
som har deltaget. Desværre blev det årets eneste sammenkomst, da corona igen stak
en kæp i hjulet, og vi måtte aflyse julefrokosten, grundet det stigende antal
smittede.
Frontløberprojektet blev afsluttet den 21. september, hvor deltagerne fra de
forskellige projekter mødtes i Bakkehuset med borgmesteren og andre
repræsentanter fra kommunen. Foreningen kunne vinde 5.000kr., men desværre blev

pengene givet til Børnehaven Evigglad og Røde Kors. Men vi vil gerne sige tusind tak til
alle jer, som stemte på os og delte opslaget på facebook.
Brugergruppen for Frederiksberg Hallerne er en gruppe bestående af
repræsentanter fra alle de foreninger, som bruger hallerne. Den brugergruppe er
vores forening nu også blevet medlem af. Her kan drøftes alt, hvad der vedrører
forholdene i hallerne. Det kan være behov for ekstra skabsplads, problemer med
musikanlæg, cafeens kvalitet m.v. Indtil videre har vi deltaget i et enkelt møde.
Førstehjælpskursus, Inger, Katrine (yoga instruktør), Maria (gymnastik) og Birthe
har alle været på et 6 timers kursus, afholdt af FIU.
Til sidst en stor tak til alle medlemmerne, som igennem hele året har støttet op
omkring foreningen.
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