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Årsberetning 2022 Gymnastik

Vi startede året ud med meget høj Corona smitte i Skodborg og det påvirkede at vi først
rigtigt kom i gang slut januar nogle først start februar.

Efter generalforsamlingen var vi et næsten nyt udvalg, der skulle finde ud af
arbejdsfordelingerne og lærer de forskellige arbejdsopgaver at kende, vi har taget
arbejdshandskerne på og har fået sat sejl med en masse nye ideer og input.

Opvisningen i Marts var en forløsning for børn såvel som voksne, alle havde glædet sig i 2
år på det endelig kunne lykkes. Der var flere trænere og børn, hvor det var deres første
opvisning. Det forløb sig overordnet rigtig godt.

D 31 maj havde vi et træner inspirationsmøde med deltagelse fra Steffen fra DGI og vi fik
her næsten styr på alle hold. Det var et meget godt møde hvor vi kunne stille og roligt kunne
se ind i en ny sæson.

Uge 37 bød på opstart af sæsonen og som et nyt tiltag har vi tilbudt afhentning af de små
4-6 årige i børnehaven og det har været taget godt imod så det har givet flere små
gymnaster, det er dejligt. Hvis alt falder i hak håber vi det kan fortsætte næste sæson.

I Oktober afholdte vi som noget nyt Frivillighedsdag for alle frivillige i Skodborg IF det var en
dejlig dag og der kunne på kryds og tværs af foreningen sættes ansigter på på dem man
ikke ser så tit.
Der var 18 deltagere alle mødte op med godt humør og gå på mod, og det resulterede i en
del grin og lidt skuffelse for dem der ikke har håneretten;-)
Vi håber det kan blive et årlig event med lidt hyggelig samvær en formiddag i klubhuset.

I December kunne vi holde julehygge for vores trænere og det blev med en hyggelig
pakkeleg og pizza i cafeteriet i hallen, vi beklager at badmintonspillerne den dag skulle få
ondt i maven under træning på grund af duften af maden;-)

Vi kunne d 24/12 holde julehygge i hallen og med nye ansigter bag kom der også nye lege
og aktivitet i gang, vi er meget taknemlige for at Dagli Brugsen i Skodborg ville sponsorere
nogle lækre godteposer til børnene. Vi håber på det huskes i byen til næste jul.

Jeg vil slutte af med at sige mange tak til udvalget for jeres fantastiske humør. Når vi har det
sjovt i udvalget, bliver vi mere effektive og hvor har vi haft det sjovt.

Jeg giver hermed min beretning til generalforsamlingen.

Pia Müller Pedersen


