
 

 

 

Beretning for sæson 2020/2021 
 

 

Velkommen til endnu en generalforsamling! 

 

Sæson 2020/2021 var igen en mærkelig sæson, som fik en pludselig afslutning på grund af corona-

pandemien. 

Vi nåede kun 6-7 ugers gymnastik før alt blev lukket, og årets generalforsamling blev også aflyst. 

 

Vi valgte ikke at reklamere på pyloner og lagde heller ikke programmer rundt div. steder såsom 

bibliotek, sundhedshuset, læger, tandlæger og frisører pga. corona. 

Det vigtigste er, at medlemmerne reklamerer for vores Columna-gymnastik, og det gør I, så tusind 

tak for det. 

 

Antal tilmeldte i denne sæson: 104 gymnaster. 

 

Vi fik startet op d. 31. august 2020, alle var klar både trænere og gymnaster, dog med div. 

restriktioner såsom sprit, afstand og ingen bad. 

Og reduceret deltagerantal: multisal Bankager max 25 pers. 

Gym House max 50 pers. 

 

Vores træner Sarah var på barsel ved sæsonstart 2020, og der tog Vibeke og Anne Mette over og 

delte træneropgaven mellem sig. Og det skal I begge have tusind tak for. 

 

 

Den 26. okt.2020 blev der igen lukket ned, forsamlingsforbuddet blev ændret fra 50 til 10 personer. 

 

Bestyrelsen drøftede DGI´s anbefaling og rådgivning, der sagde, at kontingent er betaling for 

medlemskab af en forening og ikke betaling for en ydelse, så derfor anbefalede DGI, at 

foreningerne ikke tilbagebetalte kontingenter. Dog valgte bestyrelsen i Columna, at gymnaster der 

havde betalt fuldt kontingent i 2020/2021, kunne få kommende sæson 2021/2022 til en særpris af 

400 kr. pr gymnast, 800 kr. for ægtepar og 800 kr. for deltagelse på 2 hold som så senest blev 

indbetalt 15. juli 2021. Det var der rigtig mange, der gjorde. 

 

Jeg vil gerne lige gøre en status som det ser ud for foreningen lige nu (sæson 2021/22): 

Holdsituationen er særdeles tilfredsstillende: 

 

Hold 1: 29 

Hold 2: 14 

Hold 3: 20 

Hold 4: 59 

 

I alt 122 gymnaster, altså svagt stigende. 

 

Hold 1 og 4 er lukket for flere tilmeldinger 

 



 

 

 

 

Hvis man er forhindret at dyrke gymnastik på sit eget hold i en uge, kan man deltage på hold 2 el. 

hold 3. 

 

Vi har denne sæson reklameret på pyloner inden sæsonstart og fået trykt program, som er omdelt få 

steder. 

 

Det kursus, der skulle være afholdt i marts 2021, altså i sidste sæson, blev afholdt den 2. okt. 2021 

for instruktører og bestyrelsesmedlemmer fra vores egen forening og også for Columna Stouby og 

Columna Aale-Hjortsvang. 

Kursus omhandlede: fokus på nakke, skuldre, brystkasse og åndedræt 

Instruktør var den samme som i 2020, nemlig Lisbet Bundgaard, fysioterapeut, Naturlig bevægelse. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg sige alle 4 instruktører tusind tak for, at I stærkt er vendt tilbage efter 

nedlukket sæson med godt mod og en velfungerende træning, som vi alle har godt af.  

Jeres humør og træning er med til, at vi kan fastholde vores medlemstal og endda har tilgang til 

holdene i denne sæson. Vi håber, at I vil fortsætte i mange år. 

 

Til slut en tak til alle fremmødte, og til bestyrelsen, revisor og suppleanter skal også lyde en stor tak 

for et godt samarbejde. 

 

Horsens den 31. oktober 2021 

 

Birte Hering Poulsen 

Formand 

 

 

 

  



 

 

 

Beretning for sæson 2019/2020 
 

 

Denne beretning er skrevet for et år siden, men generalforsamlingen blev, som I alle ved, aflyst på 

grund af Corona. Derfor kan der være nogle oplysninger, som I finder irrelevante. 

 

 

Men velkommen til generalforsamlingen, som vi endelig kan få afviklet. 

Tak for jeres forståelse med vores aflysninger. 

 

Sæson 2019 var der i alt tilmeldt 119 gymnaster, fordelt på de 4 hold, men dog sådan at vi måtte 

lukke for tilgang på hold 1 og 4 

 

Hvis man var forhindret i deltagelse på sit eget hold, kunne man komme og deltage på hold 2 eller 

hold 3. 

 

Der er meldt ud til gymnasterne, at man kan benytte idrætsklinikken, undersøgelse/behandling. 

 

Der er købt bolde (kan købes) og elastikker til gymnasterne. 

 

Kursus 7. marts 2020 var med Lisbeth Bundgaard fra ”Naturlig bevægelse”, hvor det først og 

fremmest drejede sig om ryg og bækken. Vore instruktører samt et par bestyrelsesmedlemmer 

deltog. 

 

Desværre måtte vi slutte vores sæson 2019/20 allerede den 11. marts 2020 pga. Corona, og vores 

sommergymnastik måtte også aflyses. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg sige alle 4 instruktører tusind tak for sæson 2019/2020 som blev lidt 

kort, men I gjorde det godt i den tid, vi fik lov. 

 

Til slut en tak til alle de fremmødte og til hele bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

Horsens den 31.oktober 2020 

 

Birte Hering Poulsen 

Formand 

 


