IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2014/2015
Det var så syvende sæson med Stouby
Motion og vi kan se at lysten til at bruge
motionsfaciliteterne forsat er i høj kurs
blandt medlemmerne.
Medlemmerne
Medlemstallet har hen over året været
omkring 150 til 180.
Økonomi
Økonomien er ikke tilfredsstillende og kan
skyldes fejl, selvforskyldte og endnu ikke
klarlagte opsætningsproblematikker i
Conventus. Vi arbejder på at få løst dette
med mere ekstern support.
Motionslokalet
Det fungerer og vi har løbende
vedligeholdt udstyret og erstattet mindre
materiel med nyt. Vi sparer forsat op til at
få udskiftet løbebånd m.m., men da de
fungere upåklageligt har vi udsat dette
indtil vi har fået styr på driften. Der er
opsat kamera med håb om præventiv
virkning for opførsel og gratister.
Fitness
Dagligdagen i motion kører ganske roligt
og vi kan glæde os over at vi løbende
igennem hele sæsonen stadigvæk
instruerer nye medlemmer.
Vores seniorfitness om tirsdagen med tre
stabile instruktører, kører rigtig godt og
der er også forsat seniortræf om
torsdagen.
Indoor Cycling
Efter et forår med lidt tyndt besatte timer
er vi startet meget positivt op på
efterårssæsonen.
Et nyt tiltag er en time med kombineret
cykling og styrketræning som kører om
mandagen med god succes.
Udbud af timer udvikles som tidligere
efterhånden som medlemmerne viser sig.
Vi har et godt og stærkt instruktør team så
vi kan udbyde indoor cycling på flere
niveauer.

Instruktørerne
Vi er lykkelige for at kunne præsentere en
stor og bred trup at instruktører til både
motion og indoor cycling. Flere har været
på kursus i relaterede emner så vi forsat
kan tilbyde god service til medlemmerne
og skabe inspiration til nye tiltag. Henover
sensommeren har vi fået uddannet tre nye
instruktører og ved sæsonstart kom der
også to tilbage fra ”barsel”.
Hanne har valgt at holde en pause og
Vibeke er trådt til som ny chefinstruktør i
motion.
Idrætsudvalget
Vi har holdt udvalgsmøder 12 gange plus
det løse, i det forgangne år og den største
udfordring har været med Conventus og
nøglesystem Salto. Vi arbejder forsat på at
få optimeret processen med åbning og
lukning af nøgler, og vi kommer nærmere
og nærmere, men det er en længere
proces end ventet. Dette har forsat
højeste prioritet, da vi løber os selv halvt
ihjel med at styre medlemskaberne og
nøglerne.
Der ligger forsat en stor arbejdsbyrde
omkring dette og det er også forbundet en
del omkostninger, men det skal løses.
Vi har også planlagt at åbne for
muligheden for betaling med Mobil Pay,
lige så snart at Conventus er klar til dette.
Flygtninge hjælp
Vi har i årets løb tilbudt gratis træning for
de flygtninge der er bosat i Stouby. Vi
håber dette kan hjælpe dem til en
hurtigere integration og at se Stouby fra
den gode side.
Det kommende år
Fokusområder:
 Conventus og Salto
 Optimering af opgaverne i
idrætsudvalget
 Betalingssystem og metoder
 Instruktør truppen
 Plan for opgradering af udstyr
 Stouby Motion år 2018
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