Bestyrelsens beretning for året 2021
Idræt i dagtimerne på Frederiksberg
Dette år blev også usædvanligt idet vi igen blev hårdt plaget af
Corona og med lukninger i lange perioder som følge af
regeringens politik. Faktisk er vi først her i januar kommet i gang
igen, og kan vi jo håbe, at det denne gang varer ved. Jeg synes,
man nu kan spore en vis optimisme, da det tilsyneladende viser
sig, at smittetallet nu er begyndt at falde, i hvert her i
hovedstaden.
Med hensyn til medlemstallet i vores forening har bestyrelsen
været spændt på, hvilken indvirkning den ulyksalige situation
ville få, og det har da også påvirket os, idet vi for øjeblikket er ca.
225 medlemmer, hvor faktisk har været oppe på et medlemstal på
290.
Vi skal jo fortsat registrere medlemmerne, og om de er
bosiddende på Frederiksberg, og om de er over eller under 65 år.
Det danner grundlag for det tilskud, vi kan modtage fra
Frederiksberg kommune. Der er altså ikke tale om utidig
nysgerrighed fra foreningens side. Vi beder ikke om andet end
det, kommunen efterspørger. Mig bekendt, vil man også senere
spørge om alderen på alle medlemmer altså også ikke
Frederiksberg-borgere. Her er der vist tale om statistik på
landsplan i dette velregulerede land.
Ligesom de andre år har vi jo afsluttet regnskabet for sidste år.
Det blev revideret af Dann Mortensen allerede i begyndelsen af
januar. Vores kasserer vil fremlægge regnskabet til godkendelse,
og det vil blive afleveret til kommunen indenfor den lovlige
tidsfrist, selvfølgelig efter generalforsamlingens godkendelse.

Vi er naturligvis spændte på, hvad fremtiden vil bringe, men det
ser unægtelig positivt ud, og selv busturen i maj måned er på
plads.
Naturligvis vil vi også i fremtiden være underlagt eventuelle
restriktioner, men vi håber inderligt, at det nu er definitivt slut.
Nu har vi også haft Corona på programmet i 2 fulde år.
Jeg vil slutte her med håbet om, at bestyrelsens beretning
godkendes. På forhånd tak.

