Kære generalforsamling

Det har igen været et godt år i Multi Motion, men også et år med udfordringer.
Medlemstallet er faldet, men det skyldes i høj grad vi i forbindelse med den nye hjemmeside
overgik til kortbetaling, og alle derfor ikke har fået betalt. Vi må desværre også forvente at nogle
af de ”passive” medlemmer går tabt i forbindelse med overgangen, når de nu aktivt skal foretage
et valg. På den lange bane føler vi os dog sikre på at kortbetaling er den rigtige løsning.
En anden udfordring har været sponsor delen, hvor vi må erkende de udfordringer andre klubber
har også er nået til os. Der har været en tilbagegang, og der er brug for nytænkning.
Vi havde i 2015 faldene indtægter på løb og må forvente indtægterne falder yderligere i 16.
Heldigvis har vi jo i de sidste fede år med gode midlertidige indtægter, været påholdende i
bestyrelsen…
Der er i 2015 blevet afholdt vores mange sædvanlige løb og ikke mindst sociale arrangementer.
Det er dejligt så mange stiller op som hjælpere, og gør løbene til en god oplevelse. Man
fornemmer det betyder meget for os alle at deltagerne får en god oplevelse med hjem - og det får
de.
Der er rigtig mange medlemmer som gør en stor indsats i klubben, en stor tak for det. Når det til
tider kan føles svært at finde hjælpere, er det nok mest fordi vi ikke har nok aktive medlemmer,
set i forhold til det meget ambitiøse program vi har. Når det er sagt, så ender det jo altid med at
det går, og endda går godt.
Et nyt tiltag er klubaftener. Jeg tror på ideen hvis der arbejdes med formen.
Som i ved har jeg valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Det har ikke været fire spændene år, de
tre som formand. Jeg vil gerne takke bestyrelsen der har været i perioden, for det gode
samarbejde.
Kirsten har som jeg valgt ikke at fortsætte, en stor tak til Kirsten for godt arbejde.
Jeg er sikker på det nok skal lykkedes at finde to gode medlemmer til bestyrelsen i aften, og det er
der brug for. Det er på ingen måde en uoverskuelig opgave at være med, men der er modsat ingen
fripladser.

Tak for ordet.
Martin Hygum

