Beretning generalforsamling 2020
Generalforsamlingen i hovedafdelingen for AIA-TRANBJERG Idrætsforening er blevet udsat tl
senere. Lige nu er det umuligt at holde møder som f.eks. en generalforsamling.
Det er planen at afolde deee års generalforsamling sammen med generalforsamlingen i 2021.
Dog har jeg valgt at skrive en beretning for 2020 allerede nu og lægge den ind på
hovedafdelingens hjemmeside.
Vedrørende medlemstallet har vi i 2019 haf en medlemsfremgang på 65 medlemmer tl i alt 2334
medlemmer.. Eventuelle spørgsmål vedrørende medlemstallene bedes reeet tl de enkelte
afdelinger.
Et godt fundament for fremtden i afdelingerne i AIA-TRANBJER idrætsforening er samarbejdet
mellem de enkelte afdelinger tl gavn for alle. Udfordringen for nogle afdelinger er at få
tlstrækkeligt med personer tl frivilligt arbejde for ikke at sige være medlem af bestrrelserne for
de enkelte afdelinger. Mange vil gerne hjælpe tl gavn for eget barn eller deres hold, men når det
drejer sig om bestrrelsesarbejde er det noget andet. I 2019 var der igen problemer med at skafe
bestrrelsesmedlemmer tl tennisafdelingen. Faktsk var tennisafdelingen lukket, men det lrkkedes
at fnde nre medlemmer tl bestrrelsen, således at tennisafdelingen nu ser positvt på fremtden.
Her kan vi så passende se på udfordringerne i hovedafdelingen. Siden generalforsamlingen i 2018
er det ikke lrkkedes at fnde en nr hovedformand. Jeg har siden med opbakning fra de andre
medlemmer af hovedafdelingens bestrrelse forsøgt at varetage formandsposten. Man kan spørge,
om vi har gjort nok for at fnde en nr hovedformandd Svaret er naturligvis nej det har vi ikke, men
vi forsøger stadig!
I 2018 blev idrætsforeningen inviteret med tl projekt Tranbjerg Tidendes frivilligpris 2018. Jeg vil
næsten sige naturligvis, for er der noget, vi har brug for, er det frivillig arbejdskraf. Jeg kan oplrse,
at projektet blev gentaget i 2019..
I 2019 har der været holdt ERFA møder med repræsentanter fra andre hovedbestrrelser i
srdbrens idrætsforeninger. Af de referater der er kommet fra møderne, som arrangeres i
samarbejde med DGI-Østjrlland, kan jeg fornemme, at de er tl gavn for alle foreninger, og de
fortsæeer også i 2019.
Jævnligt oplever vi hærværk i Tranbjerg. Det blev så i 2019 svømmeafdelingen, der måee mærke,
hvad hærværk kan betrde for en afdelings arbejde. Taget over svømmesalen på Tranbjergskolen,
afd Kirketorvet blev ødelagt og måee udskifes. Deee medførte lukning af svømmeafdelingen fra
begrndelsen af oktober måned 2019 tl begrndelsen af februar måned 2020.
Tak tl alle for et godt samarbejde i 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg kan desuden oplrse, at regnskabet for hovedafdelingen i 2019 viste et overskud på kr.
23.889.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På valg ved generalforsamlingen var et bestrrelsesmedlem – posten var vakant og fortsæeer med
at være vakant.
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