
Assens den 20. april 2021.
 
Formandens beretning 2020.
 
 
2020 er året alle vil huske. Mange aktiviteter blev aflyst eller ændret, men stadig var der
medlemmer der var aktive
Løbere og walkere har været aktive hele året. Der har været forskellige mødesteder 
omkring Arena Assens så regler blev overholdt.
Der blev startet begynderhold op både i MMA alene , og i samarbejde med Assens
kommune. Det var svære betingelser og krævede stor indsats, tak til Elisabeth og Helle.
Løbeudvalget har mistet nogle medlemmer , så herfra en opfordring til at  slutte op om
arbejdet i udvalget.
 
For cyklerne havde fælles træningstider svære vilkår.Først den 13. maj blev der åbnet for
træning i grupper a 10 personer. Mange havde cyklet alene eller i mindre grupper så
træningen var for mange holdt vedlige.
Kvinde og begynderhold blev startet op den 10. august, od de havde mange gode ture.
Fællestur til Bogense blev aflyst p.gr.regn.
Kvinde og begynderhold sluttede 5. oktober, og det var sidste tur med Tine som leder.
Stor tak til Tine for indsatsen.
Der blev afholdt cykelmøde den 19. oktober hvor hold, træningstider blev diskuteret.
Vi har stadig A-B-C hold. Der er holdkaptajn på ture med C-hold.
MTB Klassikeren blev forsøgt afholdt i samarbejde med MTA Assens, desværre blev det
aflyst
Kurt arrangerede Corona-Cup den  6. december.  God deltagelse, godt  løb og god
coronastyring af arrangement. Tak til Kurt.
 
Fællesarrangementer.
I samarbejde med Arene Assens og med god støtte fra Fonden for Fynske Bank, blev der
afholdt arrangement med Camilla Pedersen. Stærk kvinde der er tilbage i verdenseliten
after voldsomt uheld.
 
Den 22. august sommerfest for alle medlemmer i Ungersbjerge. Parkgolf og spisning.
God tilslutning et glimrende arrangement af festudvalget. Tak tildem.
 
I efteråret blev skinnecyklerne kørt retur til Tommerup. Fællestur for alle medlemmer, og
samarbejde med Ebberup.
 
Der blev taget nye billeder til hjemmesiden.
Indberetning af medlemstal i Decamber:
             
              Løbere                             40              20  20
              Cykler                            70              50  20
              Tri                                          14              9   5
              Walkere                            14              1  13



 
              I alt                                           138   Medlemmer
 
Tak til alle aktive i forskellige udvalg og arrangementer.
Tak til Sponsorer for støtten
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde
 
 
Ole.


