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Formandens beretning for 2020

2020 har været et udfordrende år for Farum Trampolin Forening, ligesom for alle andre grupper i
samfundet og året har budt på sporadiske nedlukninger af træningerne, som følge af Covid-19. På grund af
Statsministerens udtalelser, forventer vi, at vi som indendørssport først får lov til at åbne sent i
genåbningsprocessen, men vil afholde træningerne igen så snart det kan lade sig gøre og i det omfang det
kan lade sig gøre.
Foreningens økonomi har det bedre end vi havde forventet og høj grad fordi vi ikke har haft de udgifter,
som vi har budgetteret med. Både trænerudgifter og udgifter til arrangementer, som stævner og
springerweekender, har været meget mindre end forventet. I 2021 håber vi at kunne bruge nogle af
pengene på flere arrangementer for foreningens medlemmer. På et bestyrelsesmøde, dags dato, har
bestyrelsen også ønsket at bruge noget af overskuddet på nye hjul til to af foreningens trampoliner.
Af foreningens kalender fremgår det at vi skulle have holdt generalforsamling i slutningen af februar, men
bestyrelsen har valgt at udsætte denne på ubestemt tid. Vi ønsker at kunne afholde træninger i en måned,
før vi afholder generalforsamling og vil se om dette kan lade sig gøre inden sommerferien eller om det først
kan blive til efterårssæsonen. Når det kan lade sig gøre at holde generalforsamling, regner vi med at holde
den, som en blanding af fysisk fremmøde og online, for at flest muligt har mulighed for at deltage. Vi har i
bestyrelsen ønsket at inddrage medlemmer så meget som muligt og udsender derfor formandens
beretning samt regnskab (godkendt af foreningens to revisorer) og budget. I år er kasserer, Jan Ferré, og
næstformand, Christine Holm, på valg og er villige til genvalg. Derudover har vi to ledige pladser i
bestyrelsen og hører meget gerne fra forældre, som ønsker en plads i bestyrelsen (se separat dokument for
flere informationer).
Vi håber på at efterårssæsonen vil give mulighed for meget mere stabilitet i træningerne og at vi igen vil
kunne deltage i stævner og afholde arrangementer for vores medlemmer. Hvis nogen har kommentarer til
indholdet af denne beretning, hører jeg meget gerne fra jer på formand@farumtrampolinforening.dk.

Mange hilsner
Eva Ferré Winkel

- Farum Trampolin Forening
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