Formands beretning 2019

Endnu et år er gået.
Klubben har haft mange arrangementer og har dermed kunnet give både deltagerne ved
arrangementerne og klubbens medlemmer mange gode oplevelser.
Det fællesskab klubbens forskellige aktiviteter giver, kan ikke måles i penge, men kan godt måles i
den tilfredshed medlemmerne viser ud fra deltagelse i klubbens hverdags aktiviteter.
Afdelingerne har i løbet af året kunnet glædes med træningskammerater, som på en eller anden
måde fået fremgang i sin disciplin.
Vi har blandt andet triatleter som klaret det galant både ved Hawaii Ironman og Ironman
Copenhagen. Unge atletikpiger som efter et år med store sportslige resultater, i det nye år
kommer til at indgå i Dansk Atletik Forbunds decentrale talent udviklingsgruppe. Motionister som
har deltaget ved alt fra vores egne serieløb til Copenhagen Marathon.
Afdelingerne har med tiden fundet måder på for at udveksle erfaringer, træningsmetoder og
samarbejder om hjælperopgaverne ved vores egne arrangementer. Det giver en klub hvor
fællesskabet vægtes, men også hvor deltagerne i træningsgrupperne kan nyde godt af at have
træningskammerater at se op til og inspireres af.
Alle tre afdelinger har mange meget dedikerede trænere, som til hver træning planlægger og
forbereder træningen så medlemmerne skal få en god oplevelse og en god træning. Stor tak til alle
jer trænere.
Klubben har haft stor succes med at tilbyde fælles træning op til Copenhagen Marathon og
Copenhagen half marathon. Fællesskab og løb på forskellige hold giver medlemmerne stort udbud
af motion og bevægelse, og med konceptet gratis fællestræning, giver det også på sigt mange flere
medlemmer i klubben.
Vi er også en klub som tænker på miljøet. Det kan vi også nemt gøre med de mange miljøbevidste
medlemmer, der gerne tager en pose med til at samle skrald, når de løber sin hverdagstur, eller
som møder op til de ploggingevents, der arrangeres i klubben nogle gange om året.
Store som små arrangementer i klubben er afhængige af medlemmernes store indsats. Uanset om det er
som træner, medlem i et planlægningsudvalg eller om man stiller sin tid til rådighed til at hjælpe på
løbsdagen, er det positivt, at så mange af klubbens medlemmer faktisk vil hjælpe og er bevidste om at det
gør en forskel, at man er med.
En rigtig stor tak til alle nye og tidligere hjælpere ved klubbens arrangementer. Uden jer skulle det ikke
kunne lade sig gøre!
Bestyrelsen startede i efteråret 2018 projektet - Bestyrelsesudvikling. Hvordan passer vi på klubben så den
positive trend bliver ved? Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere og fortælle hvad bestyrelsen laver og
hvad vi har for mål? Det er spørgsmål vi med hjælp fra DGI har arbejdet med ca. 1 års tid. Kommunikation
er en svær kunst, og bestyrelsen arbejder på alle måder videre med at udvikle vores kommunikative evne.

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2019. Ud over disse er det også afholdt forskellige
planlægningsmøder i forbindelse med Bold og Bevægelsesprojektet og møder hvor vi primært har arbejdet
med bestyrelsesudvikling.
HG hovedbestyrelse, hvor jeg som formand repræsenterer HGATM, har også afholdt et antal møder.
Grundet projektet Bold og Bevægelse er det blevet til flere møder end der plejer være.
Nu er det endelig blevet tid for at Bold og bevægelsesprojektet skal påbegyndes, og vi glæder os til det
endelige resultat. Byggearbejdet skal ifølge planen være afsluttet til Skole OL som afholdes 18-19. maj
2020.
Vi er heldige, at byggeprojektet er planlagt så at, løbebanerne som alle afdelingerne bruger, er noget
entreprenøren Unisport vi være meget påpasselige om. De vil sørge for at vi kan bruge dem både til
træning og når vi afholder løb.
Det kommende år byder på mange nye oplevelser, nye omgivelser på stadion, nye løb, nye mål og
udfordringer for klubbens medlemmer. HGATM er en klub i udvikling!
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