
Formandens beretning 2021 

Dette bliver en lidt kortere formandsberetning da vi grundet Coronasituationen først kunne 
afholde generalforsamlingen for 2020 i juni 2021. 

Vi er glade for den tilbagevendende hverdag og de muligheder det giver os som klub. Klubben har 
kunnet starte op med træning på alle hold, og har desuden afholdt flere løb i efteråret og noget 
enkelt i foråret.  

Frivillige kræfter betyder rigtigt meget for klubben. Vi er rigtigt glade for den store opbakning 
medlemmerne yder til vores forskellige events. Vi håber I alle bliver ved, fordi klubben gerne vil 
have din hjælp. 

Det har vist sig, at fællesskabet klubbens forskellige aktiviteter giver, ikke kan måles i penge. Men 
det kan godt måles i den tilfredshed medlemmerne viser ud fra deltagelse i klubbens hverdags 
aktiviteter. Træningsaftener byder ofte på fuldt hus, glædens gensyn med løbemakkeren og lidt 
drys af sjove kommentarer. HGATM er en klub, hvor fællesskabet vægtes, og hvor deltagerne i 
træningsgrupperne kan nyde godt af at have træningskammerater at se op til og inspireres af. 

Klubbens facebookside er et vigtigt redskab, at holde kontakten med medlemmerne på. Vi siger nu 
tak til Janne for hendes ihærdige arbejde med at informere, sprede budskaber og fremme 
fællesskabet på klubbens facebooksider. Vi hilser Mette velkommen som ny administrator for 
facebooksiderne.   

Med en overstået pandemi tegner sig løbefremtiden ret godt. Klubben har mange arrangementer 
vi planlægger for. Løbeevents er en god indtægtskilde for klubben. Eventene er også et godt 
udstillingsvindue, hvor klubben kan vise at vi er der, og hvilke træningsmuligheder vi har og at vi 
kan tilbyde det gode fællesskab. 

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. Det har været 

en ekstra stor udfordring i coronatiden. Stor tak til alle jer trænere.  

Jeg vil også sige en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Med jer som gode ambassadører for 

klubben og et stort gå-på-mod udvikler vi hele tiden klubben. 

Det kommende år vil igen byde på mange nye oplevelser,  nye løb, nye mål og udfordringer for klubbens 

medlemmer.  HGATM er en klub i udvikling! 
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