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Formandens Beretning
I beretningen sidste år kunne jeg meddele, at foreningen havde købt en hjertestarter og at lokale
erhvervsdrivende havde sponsoreret et varmeskab til den. Hjertestarteren blev sat op ved
indgangen til hallen d. 8. december og det er med stor glæde, vi har kunnet konstatere, at den
ikke har været udsat for hærværk eller lignende. Det er naturligvis vores håb, at den også kan få
lov til at hænge i fred de næste mange år.
Et andet projekt jeg omtalte sidste år var ”Aktiv Pedersborg”. Det var en forælder til et par børn på
skolen, som havde en ide om, at skabe nogle aktiviteter i forbindelse med skolen, som såvel store
som små, unge som ældre kunne benytte. Det har taget sin tid at få ”løbet” projektet i gang, men
på det seneste er der kommet nogle forældre med, så nu skulle der være håb om, at projektet kan
komme i gang. Et par forældre vil gerne stå for at søge fondsmidler – en ikke uvæsenlig ting i
projektet. Næste møde om projektet bliver mandag d. 6. november.
En tredje ting jeg nævnte sidste år var springgrave. Jeg sagde at vi prøvede på, at bygge en
springhal, som en selvejende institution. Vi fik også et overslag fra Dansk Halbyggeri, som lå på
de ca. 10-13 millioner som vi regnede med. Vi arrangerede derefter et møde med borgmester Gert
Jørgensen og formand for kultur og fritid Jørgen Larsen. På det møde ville de ikke give tilsagn om
økonomisk støtte og uden støtte fra kommunen er det nærmest umuligt, at få støtte fra fonde.
Efter at have stillet en hel del budgetter op besluttede vi at droppe projekt selvejerne institution,
da driftsudgifterne ville blive alt for store til at vi kunne magte dem.
Vi vendte derefter tilbage til en udbygning af gymnastiksalen på 13 x 13 meter med kælder under.
Vi fik fa. KOPP til at lave et overslag på hvad det ville koste. Derefter gennemgik vi det sammen
med Finn Øgaard (formand for motionsafdelingen). Vi kom frem til at det kunne laves for omkring
kr. 3,2 millioner (inkl. moms).
Da vi jo havde fået at vide kommunen ikke havde penge til det andet projekt ville vi høre om vi
kunne få lov til at bygge, mod at vi selv prøvede om vi kunne finansiere det. Så vi var til et nyt
møde med Gert Jørgensen og Jørgen Larsen om sagen. Vi var godt klar over at der var nogle
problematikker vedrørende brandvej, kloak og bebyggelsesprocent, men det var jo det
kommunen skulle hjælpe os med. Tillige med skulle kommunen overtage driften af tilbygningen.
Mødet var yderst positivt og tog en endnu mere positiv drejning, da borgmesteren på et tidspunkt
konstaterede, at hvis kommunen leverede bygningen og vi så selv leverede inventaret !!!!!!!
Nu så det lige pludselig ud til, at der var penge til projektet. Men træerne gror som bekendt ikke
ind i himlen. Og ganske rigtig efter et stykke tid fik vi en skrivelse fra forvaltningen hvor de
nævnte de problematikker som vi var klar over, men som de jo skulle tage stilling til, tillige med at
de mente det ikke kunne bygges for det overslag vi havde med. De mente det ville koste mellem 4
og 4,5 millioner.
Så nu er vi tilbage ved start, men jeg syntes ikke de skal slippe så let, så når det nye byråd er
valgt fremsender vi på ny forslaget om selv at prøve at finansiere det hvis de giver byggetilladelse
og overtager driften.
I forbindelse med Søskovfesten fik Bo Husum overrakt DGI`s skulderklappris. Prisen gives til
ildsjæle inden for DGI-området og det må da siges at være godt ramt i dette tilfælde. Prisen er på
kr. 30.000,- og der er det særlige ved prisen at den tilsendes den forening vedkommende er
medlem af, så det er PGI der har modtaget pengene. Det er åbenbart skatteregler der gør, at
pengene ikke kan udbetales til pågældende uden skattepligt. Men det er jo på ingen måde
foreningens penge, så vi har haft en snak med en revisor om hvordan Bo kan få lidt glæde af sin
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pris. Det har indtil videre resulteret i at foreningen har købt en bærbar PC til ca. kr. 10.000,-, som
Bo kan bruge i forbindelse med arbejdet i PGI.
Det var jo ikke vejrmæssigt den bedste sommer vi har haft. Så nogle af de dårlige dage brugte
Bo, nok og tillige med nogle andre, til at lave en ny hjemmeside. Fordelen ved den nye side er, at
vi nu indenfor de enkelte afdelinger selv kan redigere arrangementer m.v., så Bo gerne skulle blive
aflastet i forbindelse med hjemmesiden.
Sidste år kunne jeg fortælle at vi var blevet lige over 700 medlemmer i foreningen. Den tendens er
fortsat således at medlemstallet er øget med nogle få stykker mere end sidste år.
Regnskabsmæssigt går det også godt. Vi har nået et lige så flot resultat som sidste år, men mere
om det under regnskab.
Bankospillene har igen overgået tidligere år. Vi er kommet over 100.000,- i overskud på 22 spil.
Selv om vi har haft lidt flere spil det sidste regnskabsår end forrige år, så er det et meget flot
resultat. Vi siger mere end 100.000 x tak til alle bankohjælperne. Det præcise overskud fremgår af
regnskabet.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til alle de udvalgsmedlemmer, medlemmer, forældre og andre
som giver en hjælpende hånd i foreningen når der er brugt for det. Også tak til de sponsorer som i
årets løb har hjulpet os.
Sidst med ikke mindst tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Richard Jensen/formand
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Årsberetning PGI Gymnastik og Fitness 2016 til 2017

Medlemmer:
Gymnastik og Fitness sluttede sæson en som forrige år med 500 medlemmer, helt nøjagtigt endte
på 511 medlemmer, vi har i dag rundet 485 medlemmer og jeg forventer vi ender på godt 500 igen
i denne sæson.
Vores samarbejdshold med DGI (PGI/DGI Aspiranthold) ser ud til at være et solidt hold, der har
bevist sin berettigelse, de er i øjeblikket 21 på holdet, gymnasterne kommer inden for et områder
der hedder Høng, Skælskør og Næstved.
Vores hold Gymfamily Bootcamp, forældrebarnhold, hvor børnene er mellem 8 og 15 år, og er
laves motion efter CrossGym konceptet, er rigtigt godt kørende med nu 15 par til hver træning,
der er god stemning og glæde i salen.
Herud over kan jeg da lige nævne at vores almindelige forældre barn hold også er utroligt godt
besøgt med rundt regnet 40 børn og mindst det samme antal forældre til træning.
Eller vores pigespringhold 4-6 klasse hvor der er 48 på holdet.
Så kommunen skal ikke komme og sige vi ikke udnytter halkapaciteten.

Aktiviteter:
•
Vi havde Sommergymnastik med 6 hold, og 140 deltagere. Vi havde 5 hold med til
Søskoven og 2 hold med til Pederborg Dag, hvor det ene dog regnede væk.
•
Vi havde 2 hold med til landsstævne i Ålborg Aspiranterne som jeg før omtalte og vores
egne damer fra After 8, alle melder tilbage at de havde en forrygende tur.
•
Vi har lige afholdt denne vinters første Onsdag i hallen, planen er som sidste sæson 4
arrangementer. Det er virkeligt noget børnene på skolen ser frem til jeg bliver direkte spurgt når
jeg går rundt på skolen. ”Hvornår er der onsdag i hallen”
•
Svedig Lørdag, vores gratis tilbud om aktivitet for børn en lørdag formiddag, kører også
godt, det har helt klart hjulpet os at foreningen har købt medlemsskab hos ”Dit Sorø” her kommer
vi bredt ud med reklamen.
•
Sidste arrangement jeg endnu en gang vil nævne er vores Gymnastikskole i samarbejde
med LBI de 3 første dage i sommerferien. I år havde vi150 glade børn med på skolen, så det er en
meget stor gymnastikskole på Sjælland.

Gymnastikudvalget:
Susanne vil godt genopstille
Desuden stiller Marcus holm op til udvalget

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
Bo Husum
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Beretning for PGI løbemotion 2016/2017
Kære medlemmer.
Jeg vil berette lidt om hvad vi har lavet i årets løb og lidt om fremtiden.
Vi er 120 medlemmer.
Til Eremitageløbet 11-10-16 havde vi lejet en lille bus. De 19 deltagere havde en god tur.
På generalforsamlingen blev alle genvalgt, så vi kunne konstituere os d.31-10 og fik fordelt
opgaverne imellem os.
DGI crossløbene startede d.12-11 i Hedeland ved Hedehusene og derefter d.3-12 i Avnstrup ved
Hvalsø og d. 7-1-17 i Annebjerg skov ved Nykøbing Sj. Og afsluttede d.4-2 på Kattrup Gods ved
Jyderup.
Der har været ca 800 tilmeldte til hvert løb.
Denne vinter bliver der 5 crossløb.
Vi skal afholde det ene crossløb lørdag d.3-2-2018 i Bromme Plantage i samarbejde med DIF.
I den forbindelse får vi brug for nogle frivillige hjælpere.
D. 21-11 havde vi et medlemsmøde, hvor vi orienterede om Harzenturen m.m.
Michael afholdte den traditionelle gløgaften, hvor han sørgede for at vi alle kom i den gode juleStemning. Tak for at du igen vil lægge hus til dette hyggelige arrangement.
D.26-12 havde vi igen julemaveløb.
Nytårsløbet blev endnu engang en stor succes. Det er dejligt at se så mange møde op til lidt løb,
boblevand, guf og nytårshygge.
Medlemsmødet d.13-3 blev en hyggelig aften med vægt på det sociale.
Forårsfesten d.1-4 blev igen holdt på værkerne. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor både kæbe
og benmusklerne blev rørt flittigt.
Hindbærsnitteløbet d.15-5 blev afholdt i godt vejr, så vi kunne sidde ude og nyde Kirstens dejlige
snitter og Lottes bagværk.
Vi har også i år haft et samarbejde med Rotary om Sorø Byløb. Begyndertrænningen har de selv
stået for.
Grillaften d.21-8 ved Dagplejehuset på Stamvejen blev holdt i fint vejr med en løbetur ved Tuelsø
og spisning af grillpølser med tilbehør. Stor tak til Søren og hjælpere.
Til medlemsmødet d.11-9 kunne man både løbe og spille bold på Karlsens plæne. Derefter nød vi
sandwich og drikkelse på Værkerne.
Vores Harzentur d.13 til 16-10 til Brocken Maraton blev et dejligt gensyn med Wernigerode skønne
natur og Blocksberg. Der er stadigvæk liv i heksene.
Vi kørte med Nygårds busser og chauﬀøren Lasse fortalte mange spændene ting om området.
Der bliver lagt billeder ind på vores hjemmeside.
Hjemmesiden er blevet fornyet, så vi nu har en fælles for hele foreningen. Den hedder pgi4180.dk.
Hvis man er glad for chokolade holder Jørgen Chokoman kursus om dens fortræfligheder d.
28-11.
Jeg vil gerne have forslag til klubture til andre løbeevents med forskellige distancer, hvor alle kan
deltage uanset løbeformen.
Løbskalenderen er kommet kvartalsvis istedetfor årligt.
Der er endnu ikke kommet lys på Veddebanen, men den er med på budgettet.
Vi vil i fremtiden forsat priotere det sociale højt i kombination med at klubben er for alle løbere nye
som gamle uanset løbeformen.
En stor tak til udvalget for et godt samarbejde.
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Sidst men ikke mindst, tak til alle jer, der på forskellig vis bidrager til at pgimotion er et godt sted
at løbe hen.
På udvalgets vegne
Finn Hansen

Side 6 af 7

Badmintonafdelingen
Sæson 2016-2017:

Badmintonafdelingen har i 2016-2017 haft et medlemstal på 80, og vi har som i de foregående år
haft tider om mandagen fra 18 til 21, om onsdagen fra 20 til 22 og om lørdagen fra 9 til 10. Stort
set alle tider var i brug bortset dog fra onsdagens sene tider. Der skete det, at tiden onsdag fra 19
til 20 blev ledig, så vi kunne give plads til et par nye medlemmer, og enkelte, der spillede på en
senere tid, kunne rykkes frem. Da muligheden først bød sig sent i sæsonen, fik vi ikke den fulde
glæde af den udvidede spilletid.
Først i december holdt vi, som vi plejer, juleturnering med fællesspisning. Det var hyggeligt som
altid. Det er en stor glæde, at så mange har lyst til at deltage, og at så mange hjælper til, så
arrangementet glider let.
Sæson 2017-2018
I den nye sæson har vi fået de samme tider, som vi endte med i 2016-17, bortset fra lørdag
morgen, som er blevet kl. 8 i stedet for kl. 9- det har afskrækket mange, kan jeg love jer.
Desværre blev vi i opstartsdagene ramt af mange afmeldinger af tidligere tilsagn fra medlemmer,
så pt har vi ledige tider. Medlemstallet er nu ca. 70. Vi forsøger at få flere medlemmer.
Til slut tak til udvalg og bestyrelse for et godt samarbejde.
Jonna Borglykke
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