
Kære alle  
 
Det har været en meget kort og tumultarisk sæson i år. Vi kom sent fra start grundet renovering af hallen 
og sæsonen sluttede meget pludseligt pga COVID. Vi har også måtte sige farvel til vores faste træner, 
Aleksandra, grundet meget få tilmeldte til sæsonstart (45). Til gengæld kunne vi byde velkommen til et nyt 
ansigt, Aneta, som alt til trods har gjort det rigtigt godt sammen med det øvrige hold af hjælpetrænere. 
Stemningen i klubben har heldigvis ikke fejlet noget og vi kom sådan set godt fra start. JA, der har været 
bump undervejs, men overordnet har sæsonen forløbet med positiv stemning. Der var også i løbet af 
sæsonen gode takter i form af et stigende medlemstal, som har givet os forhåbninger om igen at få så stabil 
en økonomi, at vi tør satse på at få en ny fastansat cheftræner. Men vi frygter selvfølgelig lidt hvad den her 
COVID-pause betyder for vores fremtidige medlemstal. Så alt i alt har vi en klub, som har været ude i 
stormvejr og har fået nogle knubs, men som klarer sig til trods. 
 
I år har vi afholdt klubmærkeprøver på en lidt anden måde – det virker til at være blevet taget godt imod. 
Generelt vil vi gerne at de glædelig begivenheder på den måder markeres. Vi har haft mange nye folk på 
forskellige poster, der alle har lagt en kæmpe indsats – stor tak til Jer alle. Vi har i bestyrelsen indledt et 
samarbejde med Dansk Skøjte Union om udvikling af klubben i retning af en ny måde at se træning og 
udvikling på. Mere om dette i løbet af næste sæson – det bliver rigtigt spændende og betyder forhåbentligt 
også at vi på sigt kan få en holdbar løsning på cheftræner-problematikken. Det bliver spændende. 
 
Men jeg er også nødt til at sige, at I år har ingen undtagelse været mht. arbejdsbyrden for bestyrelsen. Det 
kan ganske enkelt ikke fortsætte på samme måde. Vi har brug for mere hjælp fra Jer, hvis vi skal kunne 
blive ved med at tilbyde god træning, sjove arrangementer og et godt miljø for alle dem, der holder af at gå 
til kunstskøjteløb. En af de meget store byrder for bestyrelsen, men samtidigt en meget stor indtægt for 
klubben, er den offentlige skøjte udlejning. Vi skal være helt ærlige at indrømme, at vi har været så langt 
som at overveje opsigelse af aftalen med kommunen, da vi gang på gang oplevede udækkede vagter i 
weekenderne og flere gange selv har måttet møde op, når nogle ikke er dukket op. Det går ganske enkelt 
ikke – vi har en forpligtigelse overfor kommunen og hvis vi hver weekend skal kunne stå til rådighed til 
pludselig at dække en vagt, når nogen ikke dukker op – så går det simpelthen for meget ud over vores liv i 
øvrigt. Hvis vi skal fortsætte, er det et stykke arbejde vi skal være fælles om, og tage fælles ansvar for. Det 
er vigtigt for klubben at have disse ekstra indtægter ud over kontingentet – det eneste reelle alternativ er 
at hæve kontingentet. 
 
Det var nu ærgerligt at sæsonen sluttede så pludseligt. Vi havde ellers lige været i gang med planlægning af 
en fantastisk Off-ice periode, der skulle afsluttes med en træninglejr i en stor hytte. Men dette og en masse 
andet spændende vil vi forsøge at planlægge igen til næste sæson. Vi ser her i bestyrelsen frem til ny 
sæson, vi ser frem til samarbejdet med DSU og arbejdet med at finde en ny cheftræner, men vi glæder os i 
særlig grad til at se alle de glade løbere på isen igen efter sommerferien – og vi håber I vil hjælpe os med at 
få det hele til at lykkes. 


