
Generalforsamling torsdag d. 27 . maj 2021.

kl. 19.30 i Klublokalet.

REFERAT:

01. Valg af stemmetællere.

Mette Pedersen og Kåre Jordt valgt.

02. Valg af dirigent.

Vagn Jakobsen valgt.

03. Formand og udvalgsformænd aflægger beretning.

Se bilag nr. 1 * formand

Se bilag nr.2'. - gymnastikudvalg

Se bilag nr. 3: - motionsudvalg

Se bilag nr. 4: - badmintonudvalg

Alle beretninger blev godkendt uden kommentarer.

04. Regnskab.

Godkendt uden kommentarer.

05. lndkomne forslag.

Der var ingen modtaget.

06.. Valg af formand.

Richard Jensen blev genvalgt.

07.. Valg af bestyrelse.

Jonna Borglykke blev genvalgt.

08. Valg af udvalg.

Laura Niemenen - gymnastik - blev valgt for 2 år.

Kåre Jordt - gymnastik - blev valgt for 2 år.

Anne-Marie Jørgensen - badminton - blev valgt for 2 år

Lotte Jørgensen - motion - blev valgt for 2 år.

Tom Sørensen - motion - blev valgt for 2 år.

09. Valg af revisorer.

lvan Hansen og Bent Madsen blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant.

Poul Borglykke blev genvalgt.
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11. Eventuelt.

Enkelte uddybende/afklarende spørgsmål blev drøftet.

8 af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referat dirigent



Generalforsamling torsdag d.27. maj 2021,

kl. 19.30 i Klublokalet.

Bilag nr.:

Beretning.

Det har godt nok været et noget anderledes år vi har været igennem på grund af Covid19.
lntet har foregået som "det pleje (' , oE mange ting har måttet aflyses.

Det har dog i perioden været mulig at afholde aktiviteter i vores afdelinger, på nogle
tidspunkter. Motionsafdelingen har næsten kunnet mØdes hele året, naturligvis under
hensyntagen til gældende restriktioner. Gymnastik- og badmintonafdelingerne måtte lukke
helt ned i begyndelsen af december. For gymnastikafdelingens vedkommende er man så
småt kommet igang igen, medens badminton først starter igen til efteråret.

Medlemsmæssigt har vi naturligvis ikke kunne følge op på de tidligere års gode tal med
over 700 medlemmer. Vi har nok mistet ca.1.5% af medlemmerne, men håber og satser på,
at vi igen kommer på de ca. 700 medlemmer.

Jeg vi gerne sig tak til medlemmer, trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for det
store arbejde der blev lagt i at overholde restriktionerne, så vi kunne holde et vist
a ktivitetsn ivea u.

Bankospillene har naturligvis også være aflyst, det lykkedes kun af afholde nogle få af dem
hen over sommeren. Det vil tydeligt kunne ses på årets resultat, der de seneste år har ligger
på ca. kr. 120.000,-. For at få lidt af de manglende penge har vi sØgt hjælpepuljen via
DIF/DGl og der er lige kommet besked om, at vi får kr.26.700.- af de kr. 30.000,- vi søgte.

Vi har ikke søgt hjælpepuljerne i forbindelse med andet.

Efter henvendelse til DGt og Sorø Kommune valgte vi ikke at give reduktion i kontingentet.
Det forholder sig sådan, at det tilskud Sorø-ordningen yder på kr.24O,- pr. medlem under
25 år, må kontingentet ikke komme under hvis vi vil have tilskuddet. Så ud fra det og de
bemærkninger vi fik fra DGI har vi valgt som vi gjorde. Vi har dog talt om, at se på en
rabatordning, når vi startet efterårssæsonen.

Projekt springgrave er nu sat i gang. Og vi blev godt nok glædeligt overraskede, da vi
erfarede at Sorø Kommune afsatte kr. 2 mil. på budgetter for 2021,, eftersom vi ikke har
sØgt Kommunen om tilskud. Vi har indgået aftale med rådgivende ingeniørfirma AFM,
HillerØd i forbindelse med udarbejdelse af forprojekt samt udarbejdelse af hovedprojekt
med prisindhentning. Jeg talte med firmaet i går og de har nu - endelig - fundet frem til 2
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firmaer der skal give tilbud på undersøgelse af jordbundsforhold. Når det er iorden, skulle
det gå ret hurtigt med det resterende. De 2 projekter koster i alt kr. 447.5oo,-

Foreningen Aktiv Pedersborg hvor vi har en plads i bestyrelsen er ved at have det næste
projekt klar, så det næste lege-/aktivitetsområde i den store skolegård, kan blive lavet. Der
mangler dog endnu kr. 150.000,- af de kr. 500.000,- det koster.

Til slut skal der lyde en stor tak til ALLE for at hjælpe til med at komme i gennem det
usædvanlige år.

Endelig skal det nævnes, at Bo Husum fik Sorø Kommunes lederpris 2020. På grund Covidlg
var det ikke muligt at overrække prisen i maj som det plejer. Det blev til en mindre
sammenkomst i november på Rådhuset, Torvet.

Richard Jensen / formand
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PGI
Gymnastik & Fitness

PEI gymnastik

Årsberetning PEI Eymnastik og Fitness lEZEtilZEZI

Det har været et specielt år, ng hvis jeg taler på egne vegne, kan knnstatere at jeg har været en del mere

hjemme end jeg plejer.

Sæsnnen snm startede l. maj sidste år, begyndte med stilhed i hallen og en aflysning af sommersæson.

Snmmerens restriktioner gav faktisk mulighed for afuikling af en lille gymnastikskole i sommerferien, men vi

betakkede os og sagde nej, snm en indskudt sætning, kan jeg dng siqe at vi i denne sommerferie afvikler en

gymnastikskole.

Efter sommerferien startede vi op med gymnastik, og en tildeles ny hverdag med logistik, håndsprit.

rengøring og reducerede holdstørrelser der gav ventelister. Lad mig kort fortæile nm disse EmnEr.

. Logistik betød at vi skulle sikre adskilt ind/udgang sum gymnasterne ikke mødte hinanden i døren,

en opdelt hal, hvnr vi havde træning på hver side af en 2 meter bred adskillelse.

. Af håndsprit har vi brugt 3[ liter fra l. september til 15. december.

. Rengsring efter hvert hold har været nyt, men Er kommet for at blive i en eller anden form, det

siger jeg når man ser på vandet fra rengøring. Alle gymnastikredskaber og håndredskaber, som

hlev hrugt af holdet skal rengøres efter brug. Så det var med en vis skepsis jeg i august måned

begyndte at undersøge ng planlægge dette. Vi endte med at bruge fladmnpper, med vand og sæbe til

gymnastikredskaberne. Til fitnessudstyr brugte vi universalrengøring på spray eller sprit. Alle

instruktører ng hjælpere har været utrolige i denne prores ng taget den nye arbejdsbyrde på sig og

knnklet. Da der skal arbejdes hurtigt, når der efter et gymnastikhold skal vaskes op mnd 2[[ kvm

måtter og springhaner af på maksimalt l[ min samtidigt med at der også skal ryddes up. Det kræver

planlægning og hurtige hender hns alle - SÅ Ft0I AllBEJ[)E At AILE. Sum et lille kuriosum har jeg

regnet ud at vsres måtter og springbaner blev vasket l5[ gange i efteråret.

o Ventelister har vi set fsr, men ikke i samme grad, vi har været nødsaget til at reducere

holdstørrelserne så alle kunne føle sig trykke ng vi snm forening nverholdt de givne retningslinjer

og det har givet ventelister.

0en manglende sommersæson og de reducerede hnldstørrelser kan ses på vores medlemstal.

. [Jen 31. december 2[2[ havde vi 4BZ holdtilmeldinger, 31. december ZUB havde vi 783

. Ialte medlemmer er fnr 2[2[ 43§ ng ZilS 557.

. Erunden trl at medlemstallet ikke er faldet så meget, skyldes det faktum at flere af vores

medlemmer tilmelder sig hold håde sommer og vinterhold. Et fald som er til at tage og føle på, men

jeg tror på at vi nnk skal komme igen.

1www,PEl4lS[.dk
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Gymnastik & Fitness

PEI gymnastik

Efter nedlukningen i december, fik vi hurtigt startet virtuel træning og træningsplaner op igen.

l. marts kom der en mulighed fnr genåbning udendørs. Den valgte vi at følge prnmpte og l. marts trænede 2[
mænd og kvinder [rossGym i nmrådet nmkring hallen. Vi udvidede stille og roligt tilhuddene i løbet af marts

med Yoga, Jumping fitness, iuniorhold og Aspirantholdet der alle trænede udendsrs. Nogle gange i regn, sne

og blæst, men det er kun Jumping Fitness der har veret ramt a{ aflysninger,

[)en 21. april åbnede vi for de første hold indendørs og vi har i øleblikket 4 børn/ungehold der træner

indendsrs og lI hold for voksne der træner ude. Så i år er der ikke nugen mistet snmmersæson og vi har i

øjeblikket lB5 der er tilmeldt vores hold.

Prnjekt træningscenter Pedersborg erjeg sikker på at Richard kommer ind på

Så et år med mange nye prncEsser internt og ikke så meget vise os frem eksternt. men ikke destn mindre et

år jeg syntes vi kan være stolte af.

En meget stur tak til alle vores medlemmer for deres forståelse, deres tålmodighed og deres

samarbejdsvilje. 0et er skønt at blive mødt med smil, selvom omstændighederne nogle gange kunne fnrdre

det modsatte. I er fnr gndel

Eymnastikudvalget:

Kaare, Rebekka, Susanne og undertegnede ønsker at fortsætte

[)esuden upstiller vi Laura

Jeg ved godt at de ikke alle kan høre det, men vil I være med til at give instruktører, hjæleinstruktører

minihjælpere og udvalg en stnr hånd fnr deres store engagement igennem denne Ioronatid.

Med venlig hilsen

Bo Husum
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St. Ebberup 26-5-2021.

Be retn in g f or PG I lø be motion 2O2O/ 2021,

Kære medlemmer.

Jeg vil berette lidt om hvad vi har lavet i årets løb, som jo har stået i coronae ns tegn.

Der er 55 medle mme r der har betalt kontingent, det er ca det samme som sidste år.

Karinas gåhold er blevet så populaert, at dertit er f lest gående.

DGI crossløbene blev alle aflyst.

De nne vinter blive r der igen 5 crossløb.

Grillaften blev d.24-8 afholdt hos Bo og lngrid. Vejretvar lidt fugtigt, så detvar dejligt at vi kunne komme i

tØrvejr. Mange taktil jerfor en hyggelig aften. Vihåberat vi kan gentage succesen tilaugust.

Vores traditionelle gløggaften hos M ichael blev også aflyst.

Julemaveløbet blev gennemført med god corana afstand.

Nytårsløbet blev også af lyst, me n dervar f lere som lavede deres eget lille nytårsløb.

Vi har også måtte aflyse begyndertræningen tilSorø Byløb.

Vi har holdt et udendørs medlemsmøde iapril.

Vi holde r igen hindbærsnitteløb d.31-5

Vi vil gerne have forslagtil klubture til andre løbeevents med forskellige distancer, hvoralle kan deltage
uanset løbeformen.

Vi vil i fremtiden forsat priotere det sociale højt i kombination med at klubben erfor alle løbere og gående

nye som gamle uanset coronaformen.

En stortak til udvalgetog bestyrelsen foret godtsamarbejde.

Sidst men ikke mindst, tak til alle jer, der på forskellig vis bidrager til at pgimotion er et godt sted at løbe

hen.

På udvalgets vegne

Finn Hansen



BADM INTONAFDELINGENS beretning

ved generalforsamlingen d. 27 . maj 2027.
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Da sæson 2020/2O2L startede, var det med COVID-19 og

mange restriktioner. Men vi var godt forberedte: Opdeling

af hallen, flere indgange, sprit, mundbind og en

turnusordning for medlemmerne, så antalskravet kunne

imødekommes. Desværre endte det jo alligevel med, åt

det blev nØdvendigt at lukke ned for al indendørs idræt. Vi

forsØger igen og håber, at medlemmerne kommer tilbage.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde Jonna Borglykke
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