31. marts 2022
Formandens beretning
Det er for mig en stor ære, at jeg i dag kan aflægge min 3. beretning, som formand for vor forening.
2021 blev på stort set alle områder et mærkeligt år, ikke alene et frygteligt år pga. Coronaén, for vi
havde også, til trods for de sorte skyer, en masse at glæde os over………jeg tænker på opbakningen
fra medlemmer og ikke mindst vore flittige og initiativrige instruktører. Ja, og så lykkedes vi med at få
udvidet vort center med 250 spritnye m2.
Det er rart nu at føle, at vi nu – endelig - er kommet ”over på den anden side” – Bestyrelse og vor
centerleder arbejder nu hårdt på, at bringe Opstrammeren tilbage til de gode velmagtsdage inden
Covid-19 …………og det skal nok lykkes, men det tar lidt tid.

Jeg indleder min beretning ved at se på vor forenings vedtægtsbestemte formål:

Vore vedtægter § 2 Klubbens formål:
at tilbyde medlemmerne fysisk aktivitet, og gennem socialt samvær at
medvirke til at forbedre medlemmernes velbefindende.
Bestyrelsen arbejder med Opstrammerens langsigtede mål og strategi, og
fastlægger de ”overordnede” spilleregler for dagligdagen.
Vi søger at skabe de bedst mulige rammer og arbejdsvilkår, således at
Centerleder, frivillige og bestyrelse i fællesskab med vore medlemmer kan
leve op til vort formål.
Bestyrelsen og vores opgave- og ansvarsfordeling
- lad mig hurtigt præsentere
Præsentation jf. power point

Og så hurtigt videre…….

Beretningen……………..
Året 2021
Beretning med ”plusser og minusser” Corona-år nr. 2
………………..

Ja, sikke en start på 2021

Lukket, lukket, lukket

..og så endelig i maj

Næsten 5 mdr. med lukkeskilt - uha
Det gjorde ondt – men flot opbakning
Byggestart omkring årsskiftet 20/21
Alle forholdsreglerne
Corona-politiet / flot forståelse hos
alle. Tak
Vi sluttede året med ”lille”
holdnedlukning – centret var åben
for individuel træning

Vi lyttede og fulgte anbefalinger

Forskelligt hvornår man er klar
Alt med pas osv. blev håndteret flot

Flot, flot opbakning
Vi ”mistede” ca. 600 medl. – p.t. lidt
over 50% kommet retur - super
Nye og gamle velkommen
2 gamle blev vor ansøgning bevilget
Det gir ro´ når der er noget på
kistebunden i dårlige tider.
Lad os komme tilbage på 1600-1700 mdl

Vi er de ca. 1500 lige nu –
Overvejende voksne mennesker og
faktisk god tilgang i de helt unge.
Piger fortsat i beskedent overtal

Støttepulje fra Staten.
2 ansøgninger og 2 bevillinger.
Mistede nettoindtægter – delvis
bevilget

Lunede voldsomt – tak.

Vi ansøgte og fik bevilget.
50.000 kr.
StairMaaster købt for kr. 61.000

Kæmpe tak til NORLYS

Efterårsmøde 28. sept. med
Instruktører.
Gåture (Randi) under nedlukning
Sommer-kom-sammen med musik af
vor egen Mathias.
VerdensHoldet
Julefrokost
Juleafslutning

Dejligt med tilgang også på
instruktørsiden - velkommen

Gå-hold med ca. 15 delt. Der gik 6-7
km hver tirsdag. Rundt i Haderslev og
altid med afslutning ved byggeriet
hos Opstrammeren.
Udehold allerede fra februar måned
– al slags vejr og ingen fortrød at de
var med.
Tak også til de friske
udendørsinstruktører

Lidt on-line undervisning for skoler
og bibliotekets brugere.
Frisk ide

Masser af Facebook undervisning og
videoer…..
Kæmpe tak for indsatsen ……..
Anna Mette m. Puls og Styrke + div.
Anne Kirstine m. yoga
Birgitte Stage med Zumba og
Randi med yoga og mave/ryg hold

Ja, i efteråret fik vi lidt gang i vore
Events – herligt.
Og ”rundt om dammen” det kom vi
også.
Det gør vi igen Fitness Tryday – hvor
medlemmer kan invitere venner,
familie, naboer med til aktivitet i
Opstrammeren.
Nye medllemer – supere

Vi ”testede” eventuel mulig ny
placering af vort Cafe-område på 1.
salen.
Den test blev kort, - stemningen var
entydig. TILBAGE til det ”gamle”
Cafe-område.

DGI hjælper os og vi giver igen, hvor
det er fornuftigt og relevant.
Vi for så megen ros for vore lokaler
og vor maskinpark, - og ikke mindst
den fortæring som Spiele de seneste
gange har serveret for deltagerne.
Flot

Vi arbejder på højtryk.
Delvis udskiftning af cardio-maskiner.
Vi tar hensyn til den økonomiske
situation

Men snart kommer der en del nyt.

Ny frivillig – vi er heldige at have så
mange dygtige fold i vore egne
rækker.
Velkommen til Lene, der nu hjælper
os med den løbende bogføring.
Vore procedurer:
Randi betaler
Lars kontrollerer større beløb
Lene bogfører
Revisor Søren laver årsregnskab

Vort budget var underskud 500.000 kr
Hjulpet af Corona-pakker, besparelser
på vore udgifter og lidt forbedret
kontingentindgang i forhold til
budget.
Bemærk, - vi har en egenkapital over
5 mio. kr. – nu dog væsentligst budget
i lejemålet.

Møde med projektleder Jens-Kristian
Mikkelsen.
Græsarealer (lommer) bør indrettes
så vi kan benytte disse.
Tidsbegrænsning på parkering m.v.
Det bliver fantastisk at følge
projektet – forhåbentlig til gavn og
glæde for os.

…og så til byggesagen…….

Den første skitse fra arkitekten primo
2020.

Den ekstraordinære
generalforsamling 17.9.2020

Vedtaget

Mange penge – vi ”havde” dem.

Lige før byggestart – grim mur og
garager

Så er der piloteret og støbt

Blå himmel og tidlig sommer.
Bliver de færdige som planlagt

Slutresultat og nu med logo

Lørdag 2. oktober inviterede vi
medlemmer til indvielse og rigtig,
rigtig mange dukkede op – tak.

Ex. borgmester HP Geil fortalte
vittigheder og klippede båndet
sammen med Randi.

’
Efterfølgende fra 14.-16.00 var der
Åbent Hus hvor ikke medlemmer
havde lejlighed til at se vort
nyindrettede center.
Ligeledes fornuftigt besøgt.

Alt i alt en fantastisk dag for
Opstrammeren

I det store og hele har vi kun oplevet
positive reaktioner fra vore
medlemmer.
Bygningen er udvendig forskønnet af
udlejer med ny beklædning mm.
Gulv forstærkes og udskiftes ved
lavsæson maj/juni.
Lidt uafklaret restbetaling til
entreprenør – holdes indenfor
budget.
Tak til Bent, - der er brugt rigtig
mange timer og gjort rigtig mange
overvejelser.

Og så her i 2022…….
Randi blev 50 år.
Hun fik den rette og velfortjente
markering i Opstrammeren
Tak til alle der deltog og festliggjorde
dagen for Randi.

Så er det ved at være slut, jeg
mangler lige……..
En kæmpe tak til ……..
frivillighed, glæde og begejstring
tak for opbakningen
flot samarbejde også fremover
altid klar ”og altid gode ideer”
– for et godt og ikke mindst
hyggeligt og rart samarbejde, tak for
timerne.

…………….og så til slut, min altid tilstedeværende”livline”

Randi, tusind tak til dig.
Vor centerleder, der for nylig er blevet sådan ”rigtig voksen”. Altid tilgængelig og engageret.
Du ser lyst på tilværelsen og deler mangfoldigt ud af dit rare smil, - uanset situationen og arbejdet ved
skrivebordet.
Tak fordi, du – med imødekommenhed – servicerer alle vore medlemmer, instruktører, frivillige,
bestyrelse og ikke mindst din ofte lidt ”bøvlede” formand.
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med dig.
Jeg og den øvrige bestyrelse sætter stor pris på din indsats og samværet med dig Randi.
Du lever og ånder for jobbet i Opstrammeren, - og når du trives, så trives vi alle Randi.
Vi ser frem til et fortsat godt og gavnligt samarbejde med dig.
Tak Randi.

Ku´ forsamlingen hjælpe med at gi´ Randi et velfortjent KLAP, ……………

Og hermed afslutter jeg min beretning - Tusind Tak .
Lars Friis/

