Sorø 27.01.2019

Beretning til ordinært HI gymnastik afdelingsmøde for 2018 / 2019.
SI sluttede som bekendt sæson 2017-18 på en måde, der varslede ilde for fremtiden, i hvert fald, hvis
foreningen skulle fortsætte i det kendte SI regi. Vores afholdte instruktør gennem mange år, Elsebeth
Kristiansen, havde valgt at stoppe ved sæsonens slutning forår 2018. Studier udi det spanske trak mere end
instruktørjobbet hos os – ok, det skal lades hende, at kun èn undervisningstime om ugen med transport til
og fra Lundehusskolen ”koster” i tid sammenholdt med, hvad hun økonomisk fik ud af det – vores
glimrende selskab ufortalt! Samtidig hermed skulle gymnastiksalen på Lundehusskolen også renoveres
uden garanti for genhusning, så alt i alt tegnede fremtiden mørk for videre førelse af SI.
Men lykken stod os bi, for forhandlinger med HI´s bestyrelse førte frem til, at vi fik rådighed over en
udmærket sal (nr. 19) i Svanemøllehallen. Stedet ligger perfekt rent transportmæssigt og med gode
muligheder for efterslukning. Der var ingen rekvisitter af nogen art, så bl.a. liggemåtter måtte vi selv
anskaffe. Vi har også fået 3 udmærkede skabe til opbevaring dels af måtter og dels af øvrige rekvisitter.
Skabene er aflåst med hængelås, men vi har etableret en fleksibel ”oplåsningsordning”.
Endvidere var vi så heldige lige inden sæsonstart, at få forbindelse med Hanne Lipasti, vores nuværende
meget erfarne instruktør udi Helle Gotved gymnastik. Alt dette mundede ud i afholdelse af en
ekstraordinær generalforsamling tirsdag 18.09.2018 med det formål at opløse SI og efterfølgende oprette
afdelingen ”HI gymnastik” i HI. Jeg henviser i den forbindelse til indkaldelse og referat fra ovennævnte
ekstraordinære generalforsamling.
HI har en udmærket hjemmeside, www.HI-sport.dk, hvor alt kan læses om foreningen, herunder
vedtægterne samt bl.a. at vi får tilskud på 100 kr / fremmødt medlem. til nærværende årlige
afdelingsmøde. Bestyrelsen vil derfor endnu engang gøre opmærksom på, at medlemskab af HI giver
adgang til en række sportsgrene udover gymnastik, samtidig har vi også et håb om, at andre medlemmer af
HI ”opdager” den nye afdeling.
Tilbage til SI tiden må jeg nævne den årlige sommerudflugt i juni måned, der var arrangeret på bedste vis
af Claus og Erik. Udflugten gik til Helsingør, hvor vores meget dygtige guide – Bent – som vi for øvrigt
husker fra generalforsamlingen samme år, førte os rundt i byen, som har en omfattende og spændende
historie, som rækker langt ud over byen selv – tænk bare på Øresundstolden. Mætte af indtryk sluttede vi i
det fineste sommervejr af med spisning på en kineserrestaurant med et imponerende udbud af læke
retter– endnu engang tak til arrangørerne for et flot arrangement.
Vi havde som sædvanlig vores hyggelige arrangemen hos cafe Leo lige efter sæsonstart 2018, som altid
dygtig guidet af Arne, så alle fik hvad de havde bestilt, ligesom julefrokosten på Gl. Ellebjerg station blev en
bragende succes, idet alle medlemmer mødte frem og nød Sanne`s og Anni`s lækkerbidskner. Jørn
Liboriussen gav en stor hånd med opstilling og borddækning, så vi andre ”blot” kunne møde op til et
festligt dækket julebord, hvad skulle vi gøre uden disse kapaciteter?.
Med beretningen følger sider med HI gymnastik`s medlemmer.
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