Generalforsamling i Samsø Fitnesscenter
Bestyrelsesberetning 2021

Det forgangne år i Samsø Fitnesscenter har været udfordrende, da vi som store dele af verden har
været berørt af pandemien COVID-19. Efter påbud fra regeringen måtte vi lukket centeret i foråret
og igen i december. De mange perioder med nedlukning har desværre sat sit aftryk på vores
medlemstal, som dags dato kun tæller 204 medlemmer.
De færre medlemmer har betydet færre indtægter, og derfor kommer vi heller ikke til at
præsentere et lige så flot regnskab, som vi er vant til. Dette til trods for at vi har søgt DGIs
corona-hjælpepulje og fået delvis bevillig af vores tabte indtægter.
På trods af nedlukninger og restriktioner er vi fortsat 25 frivillige fordelt på bestyrelse,
suppleanter, instruktører og kontorpersonale. Vores frivillige har i det omfang det har været
muligt afholdt holdaktiviteterne Indoor Cycling, Gladiatortræning, Golffitness, Step og Puls og
Styrke samt stået til rådighed for undervisning og programlægning til instruktørtid.
Siden sidste generalforsamling har Bent Tovgaard valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor 1.
suppleant Leif Øster er trådt i hans sted. Marianne Duelund blev på sidste års generalforsamling
valgt ind som 2. suppleant, hvilket vi har været rigtig glade for.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet på at udvikle og styrke foreningen i det omfang, det har været
muligt. Udskiftnings- og investeringsplanen udarbejdet i 2019, har været op til revidering, og der
er blevet indkøbt lidt nyt udstyr bl.a. en maskine til seated row, nye headsets til Indoor Cycling
m.m. Da vi som sagt ikke har haft indtægter i perioderne med nedlukninger, har vi bevidst holdt
lidt igen med de store investeringer.
Til sæsonstart i efteråret kunne vi udvide vores aktivitetstilbud med Gladiatortræning undervist af
Frederik Langkilde Sørensen og Pawel Slawinski. Efter nogle års pause er Jesper Nielsen vendt
tilbage som instruktør på Indoor Cycling til stor glæde for både medlemmer og de øvrige
instruktører. På Puls og Styrke vendte jeg, Maria tilbage fra barsel i efteråret, hvor Sidse Kofoed så
kunne gå på barsel.
Samarbejde med SamBiosen
Vi er til stadig meget positive overfor samarbejdet med driftsforeningen SamBiosen, hvor vi
løbende finder nye områder at samarbejde, som giver mening for begge foreninger og ikke mindst
medlemmerne i Samsø Fitnesscenter.

I løbet af 2020 har SamBiosen påtaget sig en stor del af de opgaver som har med driften af
centeret at gøre. Dette har givet rigtig god mening, da Jeppe har sin daglige gang i SamBiosen og
derfor hurtigt kan handle på bl.a. medlemshenvendelser, låsesystemer der ikke fungerer, radioen
der ikke spiller og småindkøb af udstyr som går i stykker som f.eks. boksepuder og elastikker.
Herudover varetager Sambiosen stadigvæk en del af rengøring i centeret, og det er fortsat Tina
Gylling som er Samsø Fitnesscenters repræsentant i Sambiosens bestyrelse.
Det kommende år
Bestyrelsen håber, at det kommende halve år af 2021 vil blive lang bedre og mindre udfordrende
end den første halvdel af året samt det foregående år. Vi håber, at vi snart kan se os ud af COVID19 pandemien, og vi stræber efter igen at kunne øge antallet af medlemmer i foreningen.
Vi håber desuden at kunne fastholde vores mange frivillige, som er essensen af en velfungerende
forening. Vi ved at det for dem også har været en udfordring at opretholde engagementet under
restriktioner og nedlukninger. Vi vil fortsat arbejde på at fastholde det store tilbud af holdaktiviteter og forhåbentligt tilbyde endnu flere, som kan tiltrække både nye og tidligere
medlemmer.
Vi har allerede under nedlukningen her i første halvdel af 2021 kunne tilbyde Ungefitness, Puls &
Styrke, Terræntræning og Thai Bo pop-up som udendørs aktiviteter til stor glæde for borgerne på
Samsø – hvorfor der også skal lyde en stor tak til de frivillige, som har været friske på, at tilpasse
sig til de forhold, vi har haft.
I samarbejde med SamBiosen, SIK og andre foreninger i huset, har vi sagt ja til at komme med et
økonomisk bidrag til opførelsen af en padletennisbane som medlemmerne af Samsø Fitnesscenter
også kan få stor glæde af. Vi har desuden kigget lidt på mulighederne for at søge midler hjem til at
etablere et udendørs træningsområde, hvilket vi virkelig har savnet i tiderne med nedlukninger.
Det udfordrende år har betydet, at vi i bestyrelsen har erfaret, at tiden er til, at vi også gør tingene
anderledes. I 2021 er det derfor bestyrelsens intentionen at udvide samarbejdet med SamBiosen,
så bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter kan arbejde mere målrettet med aktiviteter til gavn for
medlemmerne og mindre med drift.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og de øvrige frivillige i Samsø Fitnesscenter for jeres
indsats. Jeg vil også̊ gerne takke vores samarbejdspartnere, SamBiosen, Samsø Kommune, Samsø
Golfklub og SIK for et fortløbende godt samarbejde.
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