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Ad. 1. Valg af dirigent
Lykke Guldbrandt, Idrætskonsulent hos Parasport Danmark vælges til dirigent og konstaterer at
generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.
Heidi Kodal vælges som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Sidste år var nok den sværeste i foreningens historie. To dage efter vores generalforsamling blev landet
lukket ned på grund af Pandemien Covid-19. Ordet Corona kom på alles læber, og vi har alle været berørt af
det, nogle personer mere end andre. Og vi er stadig ramt af denne virus, som hele tiden udvikler sig, og

dukker op som nye varianter. Jeg tror, vi må indse, at denne virus altid vil være her på lige fod med
influenzaen.
Vi i bestyrelsen blev glade, da vi endelig i efteråret 2020, fik lov til at komme ind i Vejen Idrætscenter, og fik
mulighed for at svømme, lave vandgymnastik og nyde spaens bobler, varmen fra saunaen og det kolde gys i
bassinet udenfor.
Og så kom anden nedlukning.
Derfor blev dette års generalforsamling udsat, men vi satser på, at vi fra næste år, igen kan afholde dette
arrangement i marts måned – så vi atter kan føle, at det er normale tider.
Først i maj fik vi så igen mulighed for at komme ind i svømmehallen. Selvfølgelig med en del restriktioner,
om antal personer i de forskellige bassiner, og så skulle man fremvise en negativ test. Der var dog mange af
vores medlemmer, som valgte at sige fra, indtil de var blevet færdig-vaccineret. Derfor startede vi kun op
med 1 hold til vand-gymnastik, men efter sommerferien er vi startet op med 2 hold.
Gymnastik og sjov-holdet for børn med særlige behov træner i Læborgs Multihus en time om ugen. Holdet
starter op her i september, på 7. år. Og med ny instruktør, som hedder Heidi Poder, og bor i Bække. Læs
mere i klubbladet.
Bestyrelsen har arbejdet hårdt siden sidste generalforsamling, hvor vi besluttede at ændre foreningens
navn. Der har været dokumenter, som skulle udfyldes og underskrives til de forskellige offentlige instanser,
og nogle steder har det været mere besværligt end andre steder. Vi har fået nyt logo og stempel. Der er
lavet ny hjemmeside og mail. Derudover har vi nu også fået en Facebookside.
Desuden har vi i bestyrelsen lavet en aftale med FL Reklame, om at udgive et medlemsblad. 1.nr udkom i
juni, og det er planen, at der kommer en igen til oktober. Dette blad vil afløse det gamle nyhedsbrev. Jeg vil
hermed gerne opfordre jer alle, til at komme med ideer, relevante tekster og historier, som kan komme
med i bladet.
Vi er ved at få lavet en ny ”roll up”, samt nogle nye flyers. Da vi jo har skiftet navn til Parasport Vejen, er det
gamle reklamemateriale forældet.
I Handicapidrætssamvirket har alle møder været aflyst. Dette Samvirke består af følgende
foreninger/klubber, foruden os: Vejen og omegns Tandemklub, DH-Vejen, Polioforeningen, Vejen
Gymnastikforening (trampolin), Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening (Mix-hold og OL-hold), Vejen
Lykkeliga (håndbold), Idrætskonsulent fra Parasport Danmark.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Formandens beretning er godkendt.

Ad.3. Regnskab
Fremlægges af Ludvig og Karin.
Overskuddet i 2020 er på 18.520,65, hvilket er et pænt overskud i forhold til hvad vi er vant til, hvilket bl.a.
skyldes, at et tilskud til trøjer til børneholdet fra Lions, der skulle indgå i det tidligere regnskabsår først
udbetales efter årets regnskab er afsluttet.
Foreningen har tilbagebetalt 1300,- i kontingent i lyset af, at vi ikke har kunnet gennemføre vores træning
som sædvanlig og derfor har givet vores medlemmer mulighed for at få halvdelen af deres kontingent
tilbage. Nogle valgte at benytte sig af denne mulighed, andre lod deres indbetalinger komme foreningen til
gode.
Der er særskilt regnskab for børneholdet for at synliggøre, at holdet ikke tager overskud fra
svømmeholdene. Børneholdet har et lidt større overskud end svømmeholdene, hvilket fremgår af
regnskabet.
Vi har en lille tilbagegang i antallet af medlemmer, der nu ligger på 50 medlemmer.
Budget for 2020 fremlægges ligeledes.

Ad. 4. Kontingent
Bestyrelsen fremlægger udregninger af kontingent for svømning og varmtvandsgymnastik.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret indtil næste generalforsamling.
Generalforsamlingen godkender forslaget.

Ad. 5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag og ingen fremstilles under generalforsamlingen.

Ad. 6. Planer for det kommende år
Vi ønsker at flere mennesker med særlige behov får kendskab til foreningen og de tilbud vi har.
Det første arrangement, hvor vi har mulighed for at fortælle om vores forening, er på fredag d. 3/9, hvor
der er Open by Night i Vejen. Desværre er vores nye Roll Up og de nye flyers endnu ikke klar til uddeling. Så
vi må bruge det gamle reklamemateriale, som vi stadig har liggende. Vi håber og ønsker os godt vejr til
arrangementet. Jeg vil opfordre jer alle til at besøge vores stand, og vi i bestyrelsen vil være taknemmelige
for, hvis du vil bruge en halv eller en hel time på standen, til at fortælle om vores dejlige lille forening, og
hvilke tilbud vi kan tilbyde.
Hvis vores forening skal bestå, er vi simpelthen nødt til at få nye medlemmer, så vi også fremover kan
tilbyde de aktiviteter, vi har i dag.
Nu vil jeg lige opfordre jer til at komme med ideer til tekster, som kan være relevant at bringe i bladet, og I
må hellere end gerne henvende jer, hvis I har noget på hjerte, men ikke ved hvordan I skal formulere jer.
Deadline til næste blad er 15/9.
Som I kunne se i regnskabet, har vi haft et pænt overskud, da vi har søgt midler flere steder. Vi vil
selvfølgelig gøre hvad vi kan for at passe på pengene. Desværre er det blevet pålagt alle foreninger at
betale et gebyr i banken, lydende på 300 kr. pr. kvartal, det dobbelte af hvad vi betalte sidste år, og for
vores lille forening er det et stort beløb.
Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne, Ludvig, Heidi, Jørgen og Karen, samt suppleanterne Vera og
Poul for jeres engagement i bestyrelsen. Vi har holdt et par møder, der er blevet skrevet mange SMSbeskeder, og nogle gange har telefonen været lidt mere end håndvarm.
Jeg vil også gerne takke vores to revisorer, Grethe og Svend. De er altid grundige, og bilagene tjekkes med
omhu.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Lykke, som endnu engang sagde ja til at være vores dirigent, så vi er sikre
på, at generalforsamlingen forløber efter foreskrevne regler.

