
Beretning vedr. 2021 

 

2021 blev et fornuftigt år set med aktivitetsbrillerne på. Stadig med begrænsninger pga. Corona, men med 
udendørs forårshold og fuldt program fra september, som fik lov at køre uden afbrydelser hele efteråret og 
ind i vinteren. Spinning kom i gang efter sommerferien med et fint program, men hvor det er tydeligt, at 
medlemmerne har fundet andre motionsvaner under nedlukningen. Runners har fået ny medlemsvalgt 
styregruppe, så der er kommet nye kræfter ind i afdelingen. Det er altid rart med nye kræfter i en 
arbejdsgruppe og bestyrelse, så vi både sikrer kontinuitet og nye input. 

Og nye input får vi både fra medlemmer, instruktører og bl.a. DGI. I gymnastik har DGI været primus motor 
for Skolespirerne, som vi i Solbjerg tilmeldte os og i høj grad har været med til at præge. Både i udvælgelsen 
af medlemmer (skolesøgende og 0. klasses elever), så deltagerne via udendørs aktiviteter lærer hinanden at 
kende på tværs af årgange. Det har været en stor succes - både udtrykt af børn, forældre og instruktører. 
Det blev endda til en fin DGI-video optaget af ’vores’ skolespirer. Tak til instruktører, forældre og Janni for 
at knokle på med at have holdet kørende før sommerferien og videre med de samme børn efter skolestart. 

Medlemstallet i 2021 var næsten det samme som i 2020 - kun med et lille fald på voksenhold; sikkert pga. 
af vores meget populære Zumba-hold, som desværre ikke kom op at stå efter instruktørens knæoperation i 
efteråret 2021. Vi håber på at få hende tilbage i 2022. Runners har kun et fald på 2 medlemmer, hvilket er 
rigtig flot, da løb/gang er blevet en allemands-sport under Corona og den kan dyrkes når man har lyst. 
Derfor er det stærkt, at der er så stabil en skare af løbere i Runners; men der er altid plads til og behov for 
flere medlemmer. Der er stadig et stykke på til medlemsniveauet i 2019, men samlet over 
gymnastik/spinning/outdoor kan vi melde om et medlemsfald siden 2019 på 12%, så vi nu har i alt 506 
medlemmer. Det er er acceptabelt og forståeligt, men vi har en opgave i bestyrelsen for at sikre at 
medlemstallet stiger igen. Mange har undladt at tilmelde sig hold i efteråret 2021 pga. frygt for endnu en 
nedlukning. Vi håber og tror derfor på, at tallet stiger igen i 2022. 

Men ingen medlemmer uden dedikerede instruktører og dem har vi rigtig mange af. Det er skønt at se, at 
både unge instruktører, som ellers er flyttet fra byen, 1 gang om ugen stadig tager ’hjem’ til Solbjerg for at 
være instruktører. Ligesom det til stadighed er en fantastisk bekræftelse af styrken i vort lokalsamfund, at 
vi hvert år får nye instruktører med ind på børneholdene, så der er nye kræfter at bygge videre på. Og også 
i bestyrelsen er der en rigtig fin kontinuitet og fornyelse og vi har i de seneste mange år ikke oplevet 
problemer med at finde nye medlemmer. TAK til instruktører, hjælpeinstruktører, spirer og 
bestyrelsesmedlemmer for den store indsats og kreativitet I lægger for dagen hver eneste uge - også når I 
bliver mødt af en gymnastiksal uden strøm. Behøver vi at sige, at vi er glade for at medlemmerne bakker op 
om, at vi hvert år lægger en del af vort overskud til side til at kunne bidrage klækkeligt til en udvidelse af 
halkapaciteten når den kommer - for det gør den ���� 


