Formandens Beretning for året 2021

God aften og tak for at møde op til Nivå Trims Generalforsamling – her på denne ”forårs”aften i maj
2021.
Denne beretning bliver igen lidt speciel da den kun dækker den sidste del af 2020 da vi på general
forsamlingen i oktober dækkede både 2019 og 2020 op til oktober 2020
Som Nina vil fortælle jer om lidt senere er klubbens økonomi stadig sund. Men den er også sund fordi vi
har den luksus at kunne læne os op ad de mange frivillige kræfter i klubben – både i bestyrelsen, hos
trænere, tovholdere og ”menige” medlemmer som bakker op om arrangementerne.
Jeg vil derfor gerne takke alle de frivillige kræfter som har gjort det muligt, at vi er kommet så godt
igennem dette Corona år
For at kunne fortsætte med at være en klub, hvor folk nyder at komme har vi brug for alle de frivillige
kræfter vi kan få. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at I alle overvejer, hvordan I kan hjælpe til og give en
hånd. Det kan være stort som småt. Meld jer til de forskellige arrangementer og få endnu mere ud af
klublivet. Vi mangler også en deltager i bestyrelsen og gerne suppleanter
Vi har mange muligheder for at sende nogle af jer på kursus. Vi vil gerne have flere tovholdere som kan
aflaste trænerne – også de nye. Vi vil gerne have gode ideer til arrangementer – bestyrelsen vil gerne
bakke op og hjælpe til, men vi har brug for hjælp fra jer til at stå for dem.
Det har været en noget speciel tid siden vi var her sidst (oktober 2020) – en tid, hvor vi har været lukket
ned det meste af tiden. På trods af nedlukning har vi haft mange hyggelige tirsdage, torsdage, fredage,
lørdage og søndage med glade gængere og løbere. Det, specielt efter genåbningen den 2.marts i år
Nivå Trim er en løbeklub, hvor alle er velkomne uanset niveau. Det er en klub, hvor folk møder op og
træner sammen og har det sjovt sammen.
Jeg er stolt over at være en del af klubben og det gode sammenhold og glæder mig til et spændende år
med endnu flere glade og engagerede motionister. Det er jeres og vores klub, så vær med til at gøre
den endnu bedre.
Af personlige grunde har jeg valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, men har også stor tiltro til at der
kan findes en ny blandt vores mange medlemmer.

Jan Simoni Jørgensen, Formand, Nivå Trim

