Beretning 2020.
Pyha sikke da et år – det var her vi for alvor lærte ordet CORONA.
Ingen vidste hvad det betød og ingen havde den fjerneste ide om, at det ville få så stor
betydning for vores alles hverdag i så lang tid. Vi har været fortvivlet og nogle gange
lidt i vildrede over regler og hvad vi måtte og ikke måtte. Vi har forsøgt bedst muligt, at
finde løsninger og muligheder og synes faktisk at vi er kommet godt igennem året.
Desværre med flere nedlukninger, hvor det igen viste sig at vi har de bedste og
hjælpsomme medlemmer. Mange har valgt at støtte op omkring foreningen i stedet
for at forlænge deres abonnement og vi er dem alle utrolig taknemmelige.
Inden al det her Corona kom frem i lyset var vi i fuld gang med at teste, tjekke og evt.
udskifte nogle af vores spinning cykler til WATT cykler. Dette har været sat lidt i bero
indtil vi havde status på tab under Corona. Vi bruger dog tiden indtil da til at undersøge
cykler og priser, så vi er klar med den rigtige investering lige pludselig ☺
En anden plan som vi har gået og tænkt lidt over var en lille udvidelse – nedenunder
ville vi gerne have de m2 med, som er ude i forhallen hvor skabene står i dag og
ovenpå vil vi gerne nedlægge mødelokalet og gøre hold lokalet lidt større. Hallen er
ved at undersøge hvad der er muligt – så her afventer vi nærmere info.
Der har været en hel ønsker om, at man kunne tage et gæste medlem ind i centret og
det er nu endelig lykkedes os at finde en løsning på dette. Et medlem kan købe en
gæste billet til 50,- kr. pr. dag og det er et krav at medlemmet følges med gæsten ind i
centret da det er dem der skal lukke dem ind. Man kan i systemet under medlemmet
se de har købt en gæstebillet – såfremt der måtte komme kontrol af medlemmer i
centret.
Alle vores kære frivillige er vi jo bare så evigt taknemmelige for – uden dem intet Sunds
Forenings Fitness. Der har desværre været lidt ændringer, Sine Friis, Jeanett Streit og
Christian Dahl er desværre stoppet som instruktører, så vi er i fuld gang med at finde
nogle nye i stedet. Der skal lyde en stor tak for indsatsen til dem begge.
Alt i alt har vi en sund og velfungerende forening med en masse skønne medlemmer.
tak til alle for 2020.

Sunds Forenings Fitness, Idrætsvej 2, 7451 Sunds – info@sundsff.dk – www.sundsff.dk
CVR. Nummer: 34157294 – Konto i Handelsbanken: 7613 2011255

