
Referat af bestyrelsesmøde i Senior idræt 17.januar 2022. 

 

1. DGI har sendt mail og beder os om at indberette medlemstal inden 30.januar 2022. Det sørger Bent for. 

 

2. Gymnastik onsdag blev aflyst fordi Hallen skulle bruges til vaccination. Bent sendte mail til 

gymnasterne. Første gymnastikdag 5.januar var der 14 fremmødte ud af 66 medlemmer. 

Mandags gymnastik fik vi startet 3.januar, vi skulle have ventet til 10.januar. Det var                          

Regeringens anbefaling. Det gav lidt usikkerhed blandt gymnasterne. Første gymnastikdag 3.januar var 

14 fremmødte ud af 67 medlemmer. 

3. Klubhuset har fået ny koldvands-hane i køkkenet. 

 

4. Vi snakkede om Corona. Vi skal fortsætte med at vaske eller spritte hænder og gøre ekstra rent i 

klubhuset. 

 

5. Når vi ser på den samlede medlemsliste ser vi, at foreningen har 257 medlemmer. 14 er 

æresmedlemmer. Ser vi på aldersfordelingen, så giver den anledning til at vi skal tænke på at gøre en 

indsats for at få flere yngre medlemmer med ind i foreningen. 

Fra 60 til 69 år er der 33 kvinder og 4 mænd. 

Fra 70 til 100 år er der 170 kvinder og 50 mænd.  

Hvordan får vi flere mænd med i foreningen? 

Vi snakkede om vi skal tilbyde aften åben i sommerhalvåret, med træningstider der tiltrækker yngre 

medlemmer. Det ser vi andre klubber har. 

 

6. Generalforsamling afholdes i klubhuset 15.februar 2022 kl. 14. Hver aktivitet afleverer beretning til 

formanden. Formand, næstformand og kassereren er på valg – tilbyder/ønsker genvalg. Suppleanter 

vælges hvert år. 

Bestyrelsen mødes 15.februar kl. 12.30 

 

7. Efter bestyrelsesmødet havde vi besøg af Frivillighedskoordinator Charlotte Kristensen Heide og 

skoleleder Pernille Korsgaard Juhl, leder af FGU (forberedende grund uddannelse) NORDVEST MORSØ. 

De fortalte om projektet ”Jeg til os- Bevægelse i Fællesskab”. Et projekt der varer 3 år og er støttet af A. 

P. Møller Fonden. 

Det handler om, at give de unge mulighed for at opleve fællesskabet i en forening.  

Vi tænker det kunne være godt at give de unge mulighed for at være sammen med os, to generationer 

der oplever, lærer og gør noget aktivt sammen. Vi kan tilbyde petanque, kroket, krolf og gymnastik. Vi 

har sagt torsdag formiddag 9.30-11.30.  

Gymnastik onsdag kl. 15. 

Vi tænker to unge spiller sammen med to ældre – kroket og petanque. 

Der blev snakket fredag kl. 10-13, men da er vi jo ikke her. 

Nu skal de unge så spørges om hvad de har lyst til/kunne tænke sig. 

Charlotte og Pernille vender tilbage til os med nyt. 

 

Ref. Mette 

 

 


