Formandsberetning Motionscenter SKIF
2019 var endnu et godt år for vores lille motionscenter. Stadig høje medlemstal og som altid gode og
dygtige instruktører. Vi har stadig et supergodt instruktørteam, hvor vi kører med Clif og Kennet med
faste vagter hver uge. Derudover har vi vores holdinstruktør Mille, som fortsat kører cirkeltræning
hver uge. Desuden har vi stadig Søren, som er på tilkald.
I spinningsteamet har vi Karina og Kasper, som kører derudaf på vores nye watt-cykler. Rikke valgte
af personlige årsager at stoppe som instruktør i slutningen af 2019. Der skal lyde en stor TAK til
hende for hendes store arbejde. Efter Rikkes afgang er Lars, en af vores tidligere instruktører, kommet
lidt på banen igen, og afløser Kasper og Karina ved behov.
Hit Fit Dance kører også stadig på fuld skrue i hallen og stadig med en opbakning både fra lokale, men
også udenbys. Der kommer folk hver gang og vi er omkring 15-20 hver gang. Cecilie kørte første del af
2019 selv, da Louise gik på barsel. Men efter sommeren er Louise på banen igen og de har hver anden
gang.
Vi afsluttede 2019 med at udskifte lidt af vores maskiner. Maskinerne blev leveret og installeret af
Pedan, og vores center står rigtig skarpt. Det eneste vi mangler, er mere plads.
I 2020 vil vi fortsat have et supergodt team og en masse medlemmer (forhåbentligt). Desuden vil der
ske et høvdingeskift på formandsposten, da jeg går af som formand og overlader posten til Søren
Johnsen, som allerede gør og har gjort et stort stykke arbejde. Jeg vil dog fortsat sidde med i udvalget
og være en del af gamet stadig. Kasper er trådt ind i udvalget efter Rikkes exit.
Her i løbet af foråret vil vi få startet vores nye medlemsdatabase op, da vi er i gang med at investere i
FlexyFitness, som vil gøre hverdagen nemmere for vores instruktører ved indmeldelse,
holdtilmelding og ikke mindst for vores alle sammens kasserer Linda. Der kommer til at kræve lidt
arbejde i opstartsfasen, men det klarer vi sammen i flok.
Til sidst skal der lyde en stor TAK til alle instruktører og udvalgsmedlemmer, som gør et stort stykke
arbejde i vores lille center og uden jer ville der intet motionscenter være i Stenderup-Krogager.
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