
Formandens beretning 2021 Horsens Parkour Club

Horsens Parkour Club er en lille forening der består af en bestyrelse på 4 medlemmer, 3
dygtige og engagerede instruktører og i år 2021 ca. 35 medlemmer fordelt på 2 hold.

År 2021 startede ud med udendørstræning, da Corona ikke tillod os at træne indenfor. Al
kommunikation foregik på facebook med tilmelding til de enkelte træningspas. Vi var meget
glade for, at det kunne lade sig gøre at tilbyde træning, på trods af corona. Vi fornemmede
også en god opbakning, selvom der skulle sprittes.

Vi afholdt sommerafslutning og generalforsamling med mødested på Horsens Byskole
afdeling Fussingsvej. Det blev en udendørs generalforsamlilng med efterfølgende hygge ved
et nærliggende parkområde, hvor børn og instruktører lavede parkour. Efter
generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Iben som formand, Laila som
kasser og Randi og Tine som bestyrelsesmedlemmer. Det har krævet en omregistrering af
navne ved kommune, bank og dgi m.m., men det er faldet på plads.

Efter sommerferien tilbød vores instruktører at fastholde de 2 træningsgange om ugen, som
var startet op under coronanedlukningen. Så vi kunne tilbyde holdtræning om mandagen
fordelt på 2 hold, og fællestræning om onsdagen.

Da vi nærmetrrede os efterårsferien, blev vi dog klar over, at der var gået kuk i kommunes
bookinger af haller, og vi blev derfor nødt til at flytte hal, hvis vi ville fastholde vores
træningstider. Det valgte vi at gøre, så vi nu træner på Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej
i hal 2. Det er en fin hal og vi har fået mulighed for opbevaring. Her agter vi at blive, hvis vi
kan få lov af kommunen.

Årets juleafslutning blev holdt kun for børnene med træning og uddeling af slikposer og juice,
igen på grund af Corona.r

I løbet af året har vi også fået mobilepay op at køre og oplever, at I som forældre har taget
godt imod muligheden for at betale kontingent af den vej.

Det jeg vil sige nu, går ind i år 2022, men jeg synes vi skal have lov til at prale med, hvad det
er lykkes os at få gennemført. Igennem flere år har instruktørerne ønsket at få et indendørs
svingstativ. Instruktørerne fandt ud af, hvad de gerne ville have, vi i bestyrelsen fik et godt
tilbud hjem og søgte fonde. Det resulterede i, at vi kunne få leveret svingstativ her i februar
med økonomisk støtte på kr. 15.0000,00 fra Fonden Jelling Sparekasse. Stativet er købt hos
DW performance i Broager til kr. 20.000,00.


