
Årsberetning:

Efter første nedlukning af fitness, grundet covid-19. Åbnede fitness op igen d. 12. Juni 2020.
Mange medlemmer var ivrige efter at komme igang igen, men vi så et fald i medlemstallet
(omkring 240 aktive medlemmer) efter genåbningen. Vi ser dog altid et fald i medlemmer
henover sommer sæsonen.

D. 11/12 udmeldte myndighederne 2. omgang af covid-19 nedlukning. Denne varerede frem til
d. 10/5, hvor vi igen kunne åbne dørene til fitness. Dog med ekstra restriktioner.
Bla. at medlemmer skulle have gyldig coronapas og der skulle være bemanding i samtlige
åbningstider. Dette gav en udfordring, iforhold til at have bemanding nok til at kunne have åbent
i mere end bare instruktørtiderne.
Derfor opfordrede vi medlemmer til at give en hånd med og melde sig som coronavært. Hvilket
gjorde at de blev ansvarlige for at tjekke coronapas i den tid de havde meldt sig til. Og derved
også selv kunne træne i deres vante træningstider.

I 2. covid-19 nedlukning var det meningen vi skulle have deltaget i det årlige event: Fitness
Tryday. Hvor Bevæg dig for livet og DGI afholder en landsdækkende "åbenhus" dag for alle
forenings fitness centre, der er interreserede i at deltage.
Dette blev aflyst i første omgang, men har senere fået ny dato, som er d. 29/8, hvor vi er tilmeldt
til at deltage.

D. 21/5 blev der åbnet op for at vi som foreningsfitness ikke længere behøver bemanding i
åbningstiderne. Så der blev igen åbnet op for at medlemmer fremad kan træne fra 5.00 til 23.00
I forhold til coronapas skal det ikke længere tjekkes på hvert eneste medlem der kommer for at
træne. Istedet skal vi udføre stikprøver min. 1 gang om dagen.
Det har gjort at fitness igen kører flydende og medlemmerne kan træne på de tidspunkter der
passer dem.

Pt. ligger vi på 165 medlemmer, som er lavt. Selv for sommersæsonen.
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