Formandsberetning Motionscenter SKIF
2018 var endnu et godt år for vores lille motionscenter. Stadig høje medlemstal og som altid
gode og dygtige instruktører. Vi har haft et lille skift i vores instruktørteam, som skrevet
sidste år havde vi flere, som gerne ville have en pause, og vi fik Kennet med på holdet. Så vi
kører fast med Clif og Kennet med faste vagter hver uge. Derudover har vi vores
holdinstruktør Mille, som fortsat kører cirkeltræning hver uge. Hun har fået en ekstra halv
time, inden timen begynder, hvor hun kan tage imod nye medlemmer. Desuden har vi stadig
Søren, som er på tilkald.
I spinningsteamet har Rikke, Karina og Kasper brugt meget tid og kræfter på at undersøge
mulighederne for nye cykler. De har længe haft et ønske om watt-cykler og har gjort et kæmpe
stykke arbejde, som endelig lykkedes for dem, da vi i slutningen af året fik de nye cykler. De
havde søgt nogle fonde for at selv at skaffe penge, men fik desværre afslag af LAG, som kunne
have givet en stor del til cyklerne, men til gengæld fik de 50.000 kroner af Sydbankfonden.
Så der skal lyde et stort tak til spinningsfolket for det store arbejde, de har gjort og et
skulderklap til dem.
Hit Fit Dance kører også stadig på fuld skrue i hallen og stadig med en opbakning både fra
lokale, men også udenbys. Der kommer folk hver gang og vi er omkring 15-20 hver gang. I
november havde vi Cecilie på kursus, da Louise var kommet i lykkelige omstændigheder og fik
lidt problemer med at kunne danse, så i december deltes vi om timerne.
Vi prøvede som noget nyt at starte Hit Fit Kids op i september og der blev nok til et hold,
omkring 9 børn mødte op. Det har været sjovt og børnene synes også det er sjovt og
spændende.
I 2019 vil vi fortsat have et supergodt team og en masse medlemmer (forhåbentligt). På
instruktør-fronten vil Mille fra sommer holde en lille pause, da hun også er kommet i lykkelige
omstændigheder, men der arbejdes på en plan, hvor Lone, et af vores udvalgsmedlemmer,
muligvis vil tage over, indtil Mille er klar igen. Cecilie har overtaget Hit Fit Dance helt her fra
Januar.
De nye cykler er godt i gang og vores hold begynder så småt at være fyldt godt op, dog ikke
helt, så der er plads til flere. De vil fortsat køre timer som de plejer, dog prøver de med en
ekstra time tidligere på dagen om mandagen, indtil videre virker det som en god ide, men det
vil vi selvfølgelig revurdere på i løbet af året.
I udvalget er Linda trådt lidt mere ud på sidelinjen og ind er Kennet kommet ind fra højre. Det
er altid godt med nye kræfter og tanker. Men Linda er stadig med indover med økonomi og
gode råd. Derudover er Lone og Rikke stadig en del af udvalget. Bl.a. er Kennet i gang med at
undersøge mulighederne for en medlemsdatabase, som vi glæder os meget til at høre mere
om.
Til sidst skal der lyde en stor TAK til alle instruktører og udvalgsmedlemmer, som gør et stort
stykke arbejde i vores lille center og uden jer ville der intet motionscenter være i StenderupKrogager.
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