Bestyrelsesberetningen
Fra juni generalforsamlingen 2020 til nu har klublivet og aktiviteterne desværre i høj grad været præget af
covid-19 situationen. Et klubliv med begrænsninger i træningen og de sociale aktiviteter har desværre også
medvirket i en ikke ubetydelig medlemstilbagegang – særligt i de yngste børnegrupper. Dog ser vi nu en
beskeden fremgang i medlemstallet i takt med at restriktionerne er blevet færre og vejret har vist sig fra
den pæne side efter et koldt forår.

Atleter og trænere:
Efter en kraftig nedlukning for alle aktiviteter i vinteren og foråret øjne alle en gradvis tilbagevende til mere
åbning i sommeren og efteråret 2020. Visse åbninger for stadiontræning i eftersommeren gav lidt håb og
en meget vellykket træningslejr i Vejen for vores løb- og springgruppe samt en fin tur for kasterne i
efteråret gav opmuntring til vintertræningen indendørs. Desværre måtte atleter og trænere tage til takke
med det meget kolde stadion med tilhørende depotrum. Imponerende at se vores atleter ligge på måtter
ovenpå snedækket kunststof og træne mave/ryg eller løfte vægte i koldt depotrum iført vanter.
Vi fik tilladelse til at Mathias Kveiborg, Rasmus Jensen og Ida Jespersen kunne træne inde i vinter, da de
kom i gruppen for ”de professionelle” (atleter med medalje potentiale ved senior DM), hvilket nok har
været årsagen til det flotte hammerkastresultat over 60 meter (klubrekord) for Rasmus.
En barsk vinter for vores atleter og ikke mindst for nogle af vores trænere, som har givet super fin træning
og godt humør til atleterne. En stor tak til alle.
Et bevis på at god og stabil træning er vejen frem har flere atleter vist her i forårets første konkurrencer ved
at sætte flotte personlige rekorder.

Bestyrelse og drift:
Almindelige bestyrelsesmøder har ikke været afviklet i vinterperioden, men erstattet af samtaler med
mellemmerne indbyrdes, når behov er opstået. Jeg fornemmer at dette er foregået i en behagelig og
konstruktiv tone. Da klubben har nogle trænere som kan meget mere en det træningsfaglige er der i løbet
af vinteren bygget kasteredskabsskur og nyt vægttræningsrum på stadion. En stor tak skal lyde til Uffe, Emil
og Rasmus Jensen. Disse projekter er snart afsluttet samtidig med at vi forhåbentligt snart kan tage en nyt
depotrum efter Fridrættens afgivelse i anvendelse.

Afslutning:
Ved forberedelsesmødet før denne generalforsamling stod det klart, at bestyrelsen må sige farvel til nogle
mangeårige medlemmer, som har været med til at skabe og bevare en god atletikklub. Da 3 personer
udtræder af bestyrelsen er det naturlig at overlade visionsdelen til den kommen bestyrelse.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle med tilknytning til klubben for at vi foreløbigt er kommet pænt
gennem denne periode.
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