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ÅRSBERETNING 2021
ved Vibeke Heiden, formand.
En årsberetning i Coronaen tegn.
Men inden Danmark lukkede ned, nåede HipHopperne 1. marts 2020 at
deltage i DGI’s Forårsopvisning i Hillerød. 10 dage senere blev dørene til
Nordkyst Hallen lukket og låst på ubestemt tid. En meget underlig
fornemmelse. Lidt handlingslammet. Vi kom ikke i gang inden
sommerferien, ingen fik sagt farvel og god sommer. Eller på gensyn, for
hvornår kunne vi ses igen?
Korrespondancen fra Helsingør Kommune og DGI var rødglødende. Den
ene restriktion efter den anden tikkede ind.
I, medlemmer, fulgte med via TV og mails herfra. Tusind tak for jeres
loyalitet, det har været en stor støtte og hjælp. Også en stor tak til
instruktørerne, de har stået på sidelinjen, afventende, godt utålmodige for
at komme i gang. Alle bakkede op trods uvisheden. Een instruktør måtte
dog sige fra midt på foråret. Hendes fremtidige virke måtte omlægges
fuldstændigt, det hang simpelthen ikke sammen økonomisk for hende.
Heldigvis fik vi et tip, fra et medlem, om en afløser til Motionsdamerne.
Trods nedlukning og uvished kom en aftale i stand.
Optimismen lever.
Det var første positive ting, og der er kommet flere til hen over sommeren.
Instruktør, Frederikke, foreslår et nyt voksen-danse-hold i stedet for det
afsluttede Zumba-hold. Tilstrømningen er overvældende, der må etableres
endnu et hold.
Sæson 2020/21 starter med alle de nye restriktioner. Max antal personer i
omklædningsrummene, max antal deltagere i Lille Sal, rengøring af
redskaber efter hvert hold, afspritning m.m.
Forberedelserne til vores 50-års jubilæum er i fuld gang. 50 % rabat på
kontingentet bliver modtaget meget positivt. Stor tilslutning på alle
holdene trods Corona. Vores medlemstal i denne sæson er 183. Sidste
sæson talte vi 127. Der har været/er venteliste på flere af vores hold.

Restriktionerne strammer til. Forsamlingsforbudet nedsættes til 10
personer incl. instruktør, undtaget er børneholdene. Noget af en
udfordring. Løsning: træning hver anden uge i faste bobler. Igen udviser
deltagerne enorm loyalitet. Der bliver sprittet af i lange baner, reglerne
overholdes. Der blev passet på hinanden. Jeg kan ikke sige tak nok for
denne indsats.
Lyspunktet i denne periode er instruktør Frederikkes udnævnelse til
ÅRETS TRÆNER I DGI-NORDSJÆLLAND. En kæmpe cadeau til hende
og en anerkendelse til os, at små foreninger også kan fostre dygtige
instruktører. Frederikke blev meget overrasket over denne udnævnelse,
hun anede intet, før hun stod midt i festivitassen. Omgivet af sit mindste
hold, hendes forældre, DGI’s repræsentant, fotograf samt Kirsten og mig.
Det var en stor dag med en meget lille fest.
Kort før jul stiger smittetallene faretruende, vi må lukke ned igen, og har
ikke været sammen siden. Alle fremtidsarrangementer aflyses. Normalt
plejer jeg at besøge alle hold op til jul for at ønske glædelig jul og godt
nytår, samt uddele julegave til instruktørerne. Julegaverne blev uddelt på
hver instruktørs adresse og julehilsenen kom pr. mail.
I over et år har vi efterlyst nye medlemmer til bestyrelsen. November 2020
udsendte vi et medlemsbrev kun omhandlende dette emne. Een person
meldte sig, vores forening hang i en meget tynd tråd. Vores dispensation
udløber ved næste generalforsamling. I før omtalte julehilsen gentoges
efterlysningen. Alvoren fik flere til at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Vi
har nu fået muligheden for at fortsætte vores gymnastikforening, når/hvis
disse personer bliver indvalgt på denne generalforsamling.
Et meget anderledes gymnastikår er slut, et nyt skal påbegyndes.
Vaccinationerne er i fuld gang, genåbningen for vores vedkommende
bliver først til næste september, hvor jeg inderligt håber, vi får en mere
normal gymnastiksæson.

