IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2008/2009
Det forgangne år har været året, hvor konceptet med et lokalt motionscenter drevet af
frivillig arbejdskraft for alvor har skullet stå sin prøve, og uden at prale kan vi godt sige,
at Stouby motion har bestået med glans.
Den store medlemstilgang fortsatte i årets første måneder, så vi i foråret nåede op over
300 medlemmer. Hen over sommeren har medlemstallet dog stabiliseret sig på et niveau
omkring 230 personer. Vi har som målsætning at være en forening for alle, og fordelingen af medlemmerne på køn og alder viser, at vi i stort omfang opfylder kriteriet.
Den store medlemstilgang har betydet, at vi har en rigtig god økonomi i foreningen, og
årets overskud blev på 37.702 kr. mod et underskud i foreningens første halve leveår på
8.929 kr.
Den økonomiske situation har betydet, at vi har kunnet fremrykke nogle investeringer i
træningsfaciliteterne uden at gældsætte foreningen yderligere. Blandt de store poster
har været anskaffelsen af et nyt og bedre løbebånd, udvikling af et bookingsystem, en
opgradering af musikanlægget og installation af et ventilationsanlæg i Indoor Cycling
lokalet samt en udvidelse af motionslokalet.
På fitnesssiden har vi uddannet tre nye instruktører, og Indoor Cycling teamet er blevet
forstærket med yderligere to instruktører. Vi har en meget stabil og engageret instruktørgruppe, og vi har løbende fokus på efteruddannelse og inspirationskurser, så alle vore
instruktører hele tiden kan tilbyde medlemmerne den bedst mulige vejledning og støtte.
Fra idrætsudvalgets side vil vi gerne sige jer tak for den store frivillige indsats i alle yder.
Holdtræningen har været et nyt kapitel for os, og vi deltog i sidste sæson i et pilotprojekt
omkring teenfitness sammen med DGI/DIF Foreningsfitness. Tre af vore instruktører har
igen i år overskud til at fortsætte holdet, der nu tilbydes til årgangene 6. til og med 9.
klasse. Vi havde 10-12 unge mennesker på holdet sidste år, og håber at se lidt flere i år.
Indoor Cycling har virkelig slået an i Stouby, og der var godt besat på alle holdene i
størstedelen af sæsonen. Allerede i august startede vi igen op – denne gang med et nyt
tilbud i form af et lørdagshold, der har været en stor succes lige fra starten. Vi tilbyder
for øjeblikket fem hold om ugen, og der er stor søgning til samtlige hold, ikke mindst
takket være vores fire flittige og engagerede instruktører.
Foruden den daglige drift af foreningen har idrætsudvalget løbende arbejdet på en
forenkling og automatisering af de administrative rutiner. Vi har fået udviklet et
internetbaseret bookingsystem, som vi nu anvender til alle former for aftaler med såvel
nye som eksisterende medlemmer. Bookingsystemet er integreret i vores nye
hjemmeside, som vi har udviklet i samarbejde med Stouby GIF. Hjemmesiden indeholder
desuden ny funktionalitet, så håndteringen af nye medlemmer er blevet væsentligt
forenklet. Endelig har vi indført helårskontingent for en periode svarende til
regnskabsåret, og vi har lavet en aftale med PBS, så medlemskontingenter nu opkræves
af Betalingsservice som papirindbetalingskort, elektroniske indbetalingskort eller via PBS.
I indeværende år tager vi fat på en certificering af foreningen som et officielt DGI/DIF
motionscenter. Vi har med de gennemførte tiltag et godt udgangspunkt, og ser frem til at
komme i gang med arbejdet sammen med instruktørteamet og medlemmerne.
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