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kl. 19.30 i Klublokalet.

Der var afbud fra formanden for badmintonafdelingen, Jonna Borglykke grundet ferie

lncl. bestyrelse, udvalg og dirigent mødte 8 op!!!!!.

Referat:
0L. Valg af stemmetællere.
Lotte Jørgensen og Mette Pedersen blev valgt.
02.Valg af dirigent.
Henning Jensen blev valgt.
03. Formand og udvalgsformænd aflægger beretning.
Formandens beretning

- se bilag nr. 1

Gymnastikudvalgets beretning

- se bilag nr. 2

Motionsafdelingens beretning

-

se bilag nr. 3

Badmintonafdelingens beretning
Der var et par forslag

-

se bilag nr. 4.

til hvordan man måske kunne få flere medlemmer

i

motionsafdelingen. Ellers ingen kommentarer og alle beretninger blev godkendt.
04. Regnskab.
Der var et par tekniske spørgsmål

05. Behandling af indkomne forsalg
Der var ikke indkommet nogen.

til regnskabet, som derefter blev godkendt.

06. Valg af kasserer
Heidi Raahauge blev genvalgt
07. Valg af bestyrelse.
Bo Husum blev genvalgt

til avmndstikofdelinqen.

tinn Øgaard Hansen blev genvalgttil motionsofdelinqen.
08. Valg af udvalg.
Susanne Paulsen og Rebekka Kristensen blev genvalgt titr qrmnøqtir(. Kaare Jordt blev
valg

for

L år.

Henning Jensen blev genvalgttil badminton.
Karina Hartmann, Arne Svendsen og Mikael Hansen blev genvalgt til motion
09. Valg af 2 revisorer.
Bent Madsen og lvan Hansen blev genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant

Poul Borglykke blev genvalgt.
l-l-. Eventuelt.

lntet.

Dirigent:

Henning Jen

Referat

sen
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for alle aktiviteter i foreningen grundel corono-krisen.
Det medførte naturligvis en del aflysninger, blandt andet gik det ud over vores
gymnastikopvisning. Også bankospillene har været aflyst siden.
I midten af marts sluttede saesonen brat

Som den eneste afdeling kom motionsafdelingen i gang igen efter et par måneder ud fra de da

gældende regler

-

hold af 10 personer, afstand m.v. Gymnastikafdelingen og badmintonafdelingen

starter op igen når den nye sæson begynder i september og bankospillene starter den 16. juli hvor
Forsamlingshuset har spil. Vi har de sidste 2 spil ijuli d. 23. og 30. Vi er naturligvis spændte på om
alle vores trofaste bankospillere kommer tilbage, men håber det bedste. Spillene starter med de
restriktioner der findes på det tidspunkt, blandt andet afstand, håndsprit m.v.

fik eleverne tilbage fik da brug for vores Klublokale, som de har benyttet til
sommerferien begyndte. Når det nye skoleår begynder til august er de igen tilbage i
Da skolen igen

klasseværelsern e.
Som det har været tilfældet for mange erhvervsdrivende og andre har også idrætsverdenen haft

mulighed for at søge coronø-hjælpe-pokker. Vi ansøgte om i alt kr. 63.480,- som fordelte sig med

kr.24.480,- til bankospil (5 spil), udlejning af redskaber og pasning af indgang iforbindelse med
gymnastikopvisninger i DGI kr. 23.000,-, medhjælp iforbindelse med sommerfest på Parnas kr.
3.500,- og endelig manglende overskud iforbindelse med sommergymnastik kr. l-2.100,-.
I

fØrste omgang var der kr. 44 mil. til rådighed. Til dem søgte 3.000 foreninger for i alt 254 mil.

Senere blev beløbet forhøjet til kr. 84,4 mil. og det endte med at i alt 3.125 foreninger har ansøgt

or 266 mil. Ansøgningsfristen blev rykket til d.27. juni, men allerede tirsdag d. 30. juni kom der
svar på vores ansøgning, som endte med at vifik kr. 22.846,- itilskud. Det svarertilca. 1/3 som er
det alle ansøgere har fået.

f

I efterhånden en del år har vi prøvet på forskellig vis at få

hallen.

etableret fpri?qqrave i forbindelse med

Vi havde på et tidspunkt et møde med kommune om at etablere springgrave i gymnastiksalen.
Under dette møde blev det foreslået i stedet at etablere dem i hallen. Der blev derefter indhenter
overslag på projektet som på daværende tidspunkt ville koste omkring 5 mil. Overslaget og en
meget omfattende og detaljeret beskrivelse blev sendt til kommunen.
Vi har endnu ikke fået endelig besked på om det kan lade sige gøre, men er vel en lille smule mere

optimistisk end vi har været tidligere. Foreløbig er springgravene med på de ønsker Sportsrådet
har indsendt til de kommende budgetforhandlinger. Så dem afventer vi for at se om vi er så
heldige at kunne få lidt tilskud den vej. Ellers venter vi på et svar om vi selv må stå for det.
lgen i den forgangne sæson ligger vi meget stabilt på omkring 700 medlemmer. Der har

efterhånden gjort i nogle år og det er glædeligt vi kan fastholde så mange medlemmer.
Gymnastikafdelingen havde igen lidt flere medlemmer en de tidligere år.
For godt halvandet år siden tog vi reanskobssvstemet Conventus i brug. Det er således det første

hele regnskabsår

vi

skal se senere. Jeg håber det har gjort arbejdet lettere for kasserer og

bogholder. Selv syntes jeg det er rart at man så hurtigt kan følge regnskabet.

en Esport-s-dfdelinq. Men det er ikke lykkedes og da
SOR meldte ud, at de startede en afdeling, valgte vi at stoppe, da vi ikke mener der er plads til en
forening mere.
I de senere år har vi forsøgt at finde lokaler til

Som tidligere nævnt måtte vi stoppe bankospillene midt i marts. Vi havde på det tidspunkt afholdt

20 af de 24 spil der skulle være i regnskabsåret. De 20 spil gav et resultat på kr. 99.447,- og da et

spil i gennemsnit giver kr. 5.000,- i overskud havde vi formentlig igen nået omkring kr. 120.000,som året før. Det er vel ikke så dårligt, så endnu engang skal der lyder en kæmpe tak til alle i
bankoudvalget, for det fine resultat.

slutningen af 201,6 fik foreningen sat en hiertestarter op ved indgangen til hallen. Den havde
heldigvis ikke været i brug indtil d. l-. februar i år. Men så gik det også lidt stærkt med 2 gange
indenfor 5-6 dage. Begge gange var den medvirkende til at genoplive 1 person, så vidt jeg er
I

bekendt.

Foreninaen Aktiv Pedersboro har nu fået etableret en forening, hvor vi har en fast plads i
bestyrelsen. lndtil videre er der etableret skater-område for de mindste og næste projekt er et
tilsvarende for de større børni skolegården. Til det har fonde indtilvidere støttet med kr.
200.000,- hvilket er ca. halvdelen af hvad det koster.
Siden efteråret har foreninqen Drone-Midt-siælland lånt Klublokalet

til brug for afholdelse af

bestyrelsesmøder og til eventuelt kursus, den første lørdag i hver måned. Denne aftale løber indtil
videre.

Til slut skal der lyde en K.ÆMPE TAK til:
- de sponsorer der har støttet os det sidste år, herunder ikke mindst dem som støtter os til vores
julebankospil.
-

til alle forældre og andre der hjælper til ved foreningens arrangementer og lignende.

-

til alle ledere der i sæson en gfi et meget stort arbejde

-

uden dem ville PGI ikke være hvad den

er.
-

til udvalgsmedlemmer og bestyrelse for Jeres arbejde og ikke mindst tak for et godt samarbejde

Richard Jensen
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Årsberetning PGI Gymnastik og Fitness 2O19 til 2O2O
[Vledlemmer:
Jeg bliver nødt til at starte med at sige ny rekond pr 31 . marLs 2020 var vi 577
medlemmer i Gymnastik og Fitness, læg hertil 63 instnuktør'er, hjælpeinstruktønen
og minihjælpene.
I sæsonen 18-19 var" Pigespring vones topscone med 45 gymnasten, den toppede vi
i år med 6O på holdet, jeg kan afsløre det en mange gymnasten i gymnastiksalen,
når vi springer sken det med 10 spningstationer, så man skal vinkeligt have øjnene
med sig, da den ikke er mange cm. mellem nækkerne.
Vi må desværre også konstatene at Kanate en en saga blot i PGl, vi har I de sidste
sæsonen kæmpet med faldende medlemmen og vi lukkede holdet 1. november
2019. Holdet Kettlebell blev desvænne også lukket umiddelbart eften efLerårsfenien.
Til gengæld kan vi glæde os over Jumoingfitness, vi endte med at have 4 hold
kønende, da vi stoppede i marts måned.
Følgenne i forhold til Corona bliver jeg også nødt til at komme ind på.
Opvisningssæsonen startede den 1. marts i Kalundbor"g hvor vi havde 2 hold med.
Den var på det tidspunkt ikke meget snak om Corona, men i løbet af ugen tog det
fart og fredag den 6. marcs blev forsamlinger over 100O forbudt, det betød at
opvisningerne i Boskilde og Sorø blev aflyst. Vi havde om aftenen den 6. planlagt
ekstnatnæning fon Pigespning og da de kom, hidkaldte vi alle fonældne, til kl 19.3O, så
vi kunne lave en opvisning, den kom ca. 200 forældne, børn og bedsteforældre.
Pigenne lavede en fed opvisning.
Den 7 . marts gennemfønte LBI denes opvisning, vi havde hold med. På det
tidspunkt var vi meget i Wivl om vi kunne gennemføre vones egen opvisning. Onsdag
den 1 1 . marts lukkede Statsministeren så alt ned, vi van til træning og viste intet,
føn forældnene kom 21.15 og spungte hvad viville gøne i næste uge. Det blev til en
pause på flere måneder og ingen opvisningen PGl.
Vi havde allenede åbnet for sommersæson og de 30-35, som havde tilmeldt sig fik
denes penge netun. Vi han endnu ikke været i gymnastiksalen men forventen at

t

stante til 31 . august.
Økonomisk han vi benegnet at Corona har kostet Gymnastik og Fitness omkring
40.000 kr". i manglende indtægter, detLe han vi søgt kompensation for". Vi kom
denfor ud med et beskedent minus idenne sæson på 61 kr. efter en omsætning på
462.000 kr, dette er dog ikke helt reelt da vi endnu ikke kender omfanget af
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kompensationen, i negnskabet mangler også indtægt fra vores hjælp til afuikling af
bankospil.

Det har været en mænkelig tid fon alle, mange af os var helt oppe i gean og den var
fuldt tryk på. Jeg vil godt benyne min taletid til at takke alle vore instruktøner og
hjælpene for jeres stone engagement. DeEbe engagement har" blandt andet betydet
af vi hven uge han lagt 1 til 2 hjemmetræningsplanen på FB og hjemmesiden.
Vores projekt spninggrav, har fået ny enengi efter at Bichard og jeg van klar til selv
at få installenet en springgrav og vi denfor havde møde med forvaltningen. Ud af det
blå kom en opfondring til at aflevene en pnojektbesknivelse omkning installation i
hallen, denne blev afleveretfør jul og vi afuenter nu de kommende
budgetforhandlinger - men alt andet lige er dette, det tætteste vi har vænet.

Gymnastikudvalget:
Rebekka, Susanne og undertegnede ønsker at genopstille
Desuden opstillen Kaane

lVed venlig hilsen
Gymnastikudvalget [Susanne, Rebekka, Anton og Bo]
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St. Ebberup 30-6-20
Beretning for PGI løbemotion 2O19/2O
Kære medlemmer.
Jeg

vil berette lidt om hvad vi har lavet i årets løb.

Vi er 57 medlemmer der har betalt kontingent, det er en tilbagegang på 6 i forhold til sidste år.
Det skyldes nok til dels, at mange af vores støttemedlemmer er faldet fra.
DGI crossløbene har vi deltaget i alle 5 afdelinger.

Der har været ca 800 tilmeldte

til hvert

løb.

Denne vinter bliver der også 5 crossløb.

Grillaften blev holdt på stamvejen d.26-8 med god tilslutning og lidt dårligt vejr.
Michael afholdte den 25-11 vores traditionelle gløggaften, hvor han sørgede for at vi alle kom i den gode
julestemning. Tak for at du igen igen vil lægge hus til dette hyggelige arrangement.
Nytårsløbet blev endnu engang en stor succes. Der deltog ca 55 løbende, gående og cyklende medlemmer.
Det er dejligt at se så mange møde op til lidt nyårshygge.
Vi havde også i år et godt samarbejde med Rotary om begynder træning til Sorø BylØb.
Vi har holdt medlemsmøde i november og måtte jo aflyse mødet i marts og maj og forårsfesten og
hindbærsnitteløbet pga corona.

Vi vil gerne have forslag til klubture til andre løbeevents med forskellige distancer, hvor alle kan deltage
uanset løbeformen.
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 og bestyrelsen for et godt samarbejde.

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

Beretning til generalforsamling

Ft&=

2. juli 2020.

Bilag nr.:
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Badmintonafdelingen
Sæson 2019-2024
Sæsonen startede så

flot med spilletider lørdag (8.30-9.30), mandag {18-21), tirsdag (19 30-21

30)

og onsdag (18-19). Et rekordstort antal på B0 medlemmer, men så endte det hele brat med en
coronanedlukning før tid.lnden da nåede vi at afholde vores traditionelle juleturnering, igen i år
med et stort deltagerantal og tilfredse og hjaelpsomme medlemmer.

I den kommende saeson har vi samme tider som sidste år plus nogle baner torsdag aften

gymnastiksalen, det bliver spændende at se, om det kan friste nogen.
Tak

til udvalg og bestyrelse for et godt samarbejde

Jonna Borglykke

i

