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Bestyrelsens beretning
Sæsonens træninger
Krav Maga Jyllinge (herefter “foreningen”) har i sæsonen 2021/2022 heldigvis kun været
meget lidt ramt af nedlukninger som følge af COVID-19 - og vi har derfor kunnet gennemføre
en næsten helt normal sæson, selvom COVID-skyggen stadig har hængt lidt over os.
Foreningen har til denne sæson fastholdt træningstiderne mandag, onsdag og lørdag - men
alle træninger er nu i Hallen på Baunehøjskolen, hvor der er væsentligt mere plads end i
Tumlesalen. Disse lokalebookinger er også tildelt for sæsonen 2022/2023.
Da foreningen fortsat “kun” har 2 uddannede instruktører - Dany og Trine - har
lørdagstræningerne været udlagt som “frie træninger” uden instruktør. Disse træninger er
dermed heller ikke pointgivende.

Annoncering og nye medlemmer
Foreningen har løbende gennem sæsonen lagt diverse opslag på hhv. Facebook og
Instagram. Medlemmerne må naturligvis altid gerne dele disse opslag i relevante grupper.
Op til sæsonstart og igen omkring årsskiftet er annoncer blevet “boostet” på Facebook altså betalt reklame for at udbrede kendskabet til foreningen og tiltrække nye medlemmer.
Bestyrelsen besluttede at alle medlemmer - eksisterende som nye - kunne træne gratis i
hele januar måned. Der var heldigvis en del nye medlemmer, der tog imod dette tilbud,
således foreningen pr. 23. april 2022 kan mønstre 26 betalende medlemmer (heraf 2
passive) og 2 instruktører. Dette er en flot fremgang fra sidste år ved samme tid, hvor
foreningen blot havde 16 betalende medlemmer.
Bestyrelsen forventer at foreningen igen kommer til at tilbyde gratis træning fra sæsonstart
og til udgangen af august måned. Denne gang kommer tilbuddet dog kun til at gælde nye
medlemmer.

MinForening og kontingentbetaling
Foreningen anvender fortsat foreningssystemet MinForening, som samler foreningens
aktiviteter, kommunikation og kontingentbetalinger under én hat. Bestyrelsen opfordrer
fortsat alle medlemmer til at bruge MinForening aktivt. Det skal særligt nævnes, at
medlemmernes tilmelding til træninger stadig er vigtigt - primært som en hjælp til
instruktørerne, når de skal planlægge kommende træninger, men også det forstærkende
element i, at synlige tilmeldinger til træningerne kan trække andre “op af sofaen”.
Og så lige en bøn: Foreningens kasserer bruger i starten af hvert kvartal unødige ressourcer
på at rykke for betaling af kontingenter. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at
sørge for betaling inden for fristen på 5 dage fra opkrævningen dukker op i MinForening.

Aktiviteter i sæsonen
I september måned 2021 havde vi til en mandagstræning besøg af Hasse Vinterberg, som
er director for IKM-forbundet i Danmark. Hasse stod denne dag for en spændende og
anderledes træning. Denne aktivitet var ikke nødvendigvis en engangsforestilling, da Hasse
gerne kommer igen en anden gang.
Fem af foreningens medlemmer gik i november måned 2021 til graduering i hhv. P1 og P2 og alle bestod prøven. Endnu en gang tillykke til Carsten, Clara, Henrik, Mads og Peter.
Vores to instruktører Dany og Trine gik i januar måned 2022 også til graduering og bestod
prøven. Derfor er begge foreningens instruktører nu gradueret som G2 og kan dermed også
undervise i bear hugs.
En dag i januar måned 2022 mødte vi desværre op til et bur, hvor hængelåsen, 1 sæt
plethandsker og 3 træningsknive manglede. Heldigvis var størstedelen af vores kostbare
udstyr stadig i buret, så vi slap nogenlunde med skrækken. Der blev efterfølgende indkøbt
en mere solid hængelås med nøgle i stedet for kode.
I starten af marts måned 2022 arrangerede foreningen tøndeslagning til en lørdagstræning.
Her fik både medlemmerne og deres familier lov til både at slå og sparke på den stakkels
tønde, der til sidst måtte give op - tillykke til kattekongen Christian L. og kattedronningen
Peter… :o) Efter tøndeslagningen var der kaffe/te/sodavand og fastelavnsboller. Bollerne
var blevet sponsoreret af Kvickly i Jyllinge. Tak til Bo og Mads for initiativet og for at hjælpe
med at stable dette arrangement på benene.
Som afslutning på en god sæson, har bestyrelsen besluttet, at foreningen afholder et socialt
arrangement for alle medlemmer torsdag d. 9. juni 2022 kl. 18:00 på restaurant Ny Asien på
Jyllinge Havn. Spisning (buffet) er for foreningens regning, mens medlemmerne selv betaler
for drikkevarer. Arrangementet oprettes i MinForening og kræver tilmelding senest tirsdag d.
31. maj 2022.

Til sidst
Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle foreningens medlemmer, der igen i år har været med til
at gøre Krav Maga Jyllinge til et godt sted at være. Bestyrelsen ser frem mod endnu en ny
sæson, som forhåbentlig ikke kommer til at blive påvirket af pandemier eller lignende.
På vegne af bestyrelsen.
Trine Hoelgaard
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