
Bestyrelsens beretning for 2020 i Fitness Ishøj  
Som ved generalforsamlingen i 2020 føles det lidt mærkeligt at gøre status over sidste år, nu hvor det 
nuværende snart er gået. Både fordi status ligger langt senere end normalt, men allermest fordi 2020 har 
været det vel nok mærkeligste år i Fitness Ishøjs historie 
 
Det første halve år viste sig at blive alt andet end normalt. Selvom vi, vanen tro, lagde ud med Fitness 
Tryday med et fornuftigt besøg og havde store planer for fremtiden, måtte vi 11. marts sande, at det ikke er 
alt, vi selv er herrer over. Efter en rumlen i medierne omkring Corona virus holdt vi samme aften 
bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede at intensivere rengøringen og opsætte retningslinjer for fortsatte 
besøg i Fitness Ishøj. 
 
Kl. 20:30 blev alle vore planer så kuldkastet, da statsministeren gik på TV med en meddelelse som med 
hendes egne ord ”kommer til at få store konsekvenser for alle danskere”. Og det tør nok siges, at det fik 
store konsekvenser for alle; også Fitness Ishøj. Nedlukningen var en realitet, og bestyrelsen fik travlt med at 
kommunikere dette til medlemmerne. 
 
Og fra den 12. marts var døren så lukket i Fitness Ishøj, med en forventet varighed på 14 dage. Tiden viste 
imidlertid, at de 14 dage blev til næsten 3 måneder, og først 8. juni blev der igen givet grønt lys for 
genåbning. Efter et par dages forberedelsestid åbnede vi så med en række restriktioner 11. juni. 
 
Restriktionerne var omfattende og krævede blandt andet hyppig rengøring, afspritning af udstyret mellem 
brugere og krav om færre personer i lokalet og til holdtræning samt afstandskrav. En situation, som alle 
medlemmer heldigvis bakkede 100% op om, hvilket gjorde det lettere at være instruktør og bestyrelse; så 
tak for jeres forståelse og hjælp. 
 
Fra starten var vi enige om, at vi ikke ønskede at vores instruktører og medlemmer skulle optræde som 
politi overfor hinanden. Kommunikationen var derfor klar; det er dit ansvar at sørge for at du ikke smitter 
og bliver smittet. Med andre ord; du rengør dit udstyr inden du bruger det. 
 
Vi lærte heldigvis noget af denne første nedlukning; at træning godt kan gøres udenfor. Cirkeltræningen 
blev flyttet i fri luft; noget vi stadig praktiserer. 
 
Så gik en sommer, hvor vi troede at alt var vel, og hvor vi fik afholdt den udsatte generalforsamling. Men 
desværre indhentede Coronaen igen Fitness Ishøj hen på efteråret. Fra slutningen af oktober kom der krav 
om at bære mundbind i idrætscentret, men heldigvis ikke under træningen. Også dette tog vores 
medlemmer og instruktører i stiv arm, og vi fik blandt andet sat skærm op mellem spinninginstruktørerne 
og deltagerne, ligesom der blev møbleret lidt rundt på cardio udstyr i fitness lokalet. 
 
Forsamlingsforbuddet medførte også, at vi aflyste instruktørmøder i starten af december, og 9. december 
trådte så en lukning i kraft igen – denne gang desværre i en endnu længere periode. Men mere om det i 
næste års beretning – hvor vi skal tale om endnu et mærkeligt år. 
 
Men, nu hvor vi havde lært at træne udendørs opstod der også muligheder under nedlukningen; både en 
gå- og en løbeklub blev sat i søen. 
 
Det siger sig selv, at når fitness centret ikke er åbent kan man heller ikke holde på medlemmerne. Vi 
mistede omkring 50 medlemmer i 2020, men mange kom heldigvis igen, animeret af at vi tilbød at forlænge 
medlemskabet med lukke perioden ved næste ordinære betaling. En ikke helt enkel opgave for kassereren, 
som også medførte enkelte utilfredse medlemmer. 
 



Og når man mangler medlemmer og ikke får indtægter lider regnskabet også. Heldigvis var der mulighed 
for at søge Corona støtte af to gange, men langt fra det samme beløb som de normale indtægter.  
Kassereren kommer ind på regnskabet og budgettet senere, men sikkert er det, at Corona har kostet 
Fitness Ishøj økonomisk både i 2020 og 2021. Og 2022 bliver økonomisk endnu mere presset på grund af 
”gratis” medlemskaber, så vi kommer til at bruge vores midler klogt for at holde driften kørende. 
 
Vi er allerede langt inde i 2021, hvor vi først for alvor er ved at komme i gang igen efter nedlukningen. Så 
lad os samle vores kræfter om at løfte Fitness Ishøj til det fællesskab, det altid har været. Og husk, at 
medlemmerne er det vigtigste i en forening; og vi har ikke ansatte men frivillige hjælpere, så hjælp dem ved 
at hjælpe dig selv i stedet for at kræve. Vi er en forening, hvor vi hjælper hinanden, ikke et kommercielt 
center hvor man kan stille krav når man betaler kontingentet. 
 
  
 


