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                                                       Bestyrelsens beretning for 2020 

Året 2020 blev et bemærkelsesværdigt år for os alle i kongeriget. Covid-19 hærgede og satte sit 

præg på Danmark og dermed også på SOS.  

Af samme årsag blev Generalforsamlingen for 2019 først afholdt d. 08. oktober 2020 (normalt 

inden udgangen af marts måned) med alle de restriktioner der var os pålagt og desværre med 

ringe fremmøde af medlemmerne. 

I forhold til vores aktiviteter lukkede det hele som bekendt ned i marts måned. Vi var dog løbende 

i kontakt med Sundhedshusene og håbede på, at smitten snart ville aftage, og der derfor ville 

komme en åbning inden længe. Det lykkedes kun at åbne op for holdene i Ryparken, som fik lov til 

at træne frem til december, så blev der desværre lukket ned igen. 

I midten af januar 2021 fik Bestyrelsen en henvendelse fra én af vore instruktørerne, Ann-Kristin, 

som tilbød træning, online, til medlemmerne hjemme på stuegulvet i privaten. Bestyrelsen 

kvitterede straks for den fine idé og rundsendte tilbuddet til medlemmerne. Træningen der er 

gratis, startede 02. februar og forventes at fortsætte tirsdage kl. 15.00 – 16.00 frem til d. 29. juni 

2021. Det er stadig muligt at tilmelde sig Holdet G5 via hjemmesiden. 

Bestyrelsen håber stadig - og venter spændt på - hvad åbningerne i maj kan og vil betyde for os. Vi 

har været i forbindelse med vores kontaktperson i kommunen, men der er endnu ikke klare 

meldinger i forhold til eventuel tilbagevenden til træningslokalerne. I fredags fik jeg mail fra vores 

kontaktperson, som skrev: ” Vi arbejder på højtryk på rammerne for genåbningsplan i 

sundhedshusene. Der er mange parter inde over, og i sidste ende er det det enkelte sundhedshus, 

der kan sætte endeligt punktum i forhold til fordeling af tider mm. Jeg kan derfor ikke love noget 

pt i forhold til tider, men jeg kan love, at vi gør alt hvad vi kan for at åbne sundhedshusene 

forsvarligt både for alle de kommunale tilbud og for de foreninger og aftenskoler, der låner lokaler. 

Vi forventer at sende en info mail ud til jer alle i løbet af april, og kunne give en endelig besked til 

jer alle i maj (før hvis muligt).” 

Det er bestyrelsens hensigt, såfremt det bliver muligt, at arrangere sommertræning som vanligt. 

Ligeledes håber vi, optimistiske som vi er, at vi kan genoptage vores træningsprogram fra august 

måned, og at alle vil tilmelde sig på hold når den tid kommer. 

Når forsamlingsbegrænsningen hæves betragteligt - eller helt ophæves - forventer vi, at invitere 

medlemmerne til årsfest, forhåbentlig i løbet af efteråret. 

Den siddende bestyrelse består af Niels, Susan, Lise, Sonny og undertegnede samt Jesper som 

suppleant og Matias som instruktørrepræsentant. At samles blev til tider vanskeliggjort af forbud 

og restriktioner men bestyrelsesarbejdet har trods Corona været hyggeligt, godt og konstruktivt. 

Vi har mødtes fysisk, når dette kunne lade sig gøre og ellers, som noget nyt, via TEAMS. Dagsorden 

har for møderne, efter nedlukningen i marts 2020, udelukkende været: status for SOS. 

Sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle i SOS for jeres tålmodighed i denne tid. Jeg 

ønsker, at I alle vil komme godt og helskindet igennem til den anden side af Corona. 

På forhåbentlig snarligt gensyn. 
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