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Året 2019 er for længst fordi med mange gode minder om de mange træningsture sammen
med vennerne fra klubben. Meget kan siges om året, men det var ét af de vådeste i
løbeklubbens historie, og det fortsatte i januar.
I forhold til kontingentet 2020 foreslår vi i bestyrelsen, at det fastholdes på det nuværende
niveau. 2019 fik vi ikke brugt det, som var afsat i budgettet af flere årsager. Men i år vil vi
prøve at bruge lidt af vores midler til medlemmerne. Det er dog ikke fastlagt til hvad, men 14
dage på Mallorca bliver det nok ikke…
Det grå guld - vi har mange medlemmer, som er fyldt 60, og det giver os en mulighed for at
søge tilskud til ældreidræt 😉ved Aarhus kommune, så det har vi gjort. Det er en indtægt, som
sikkert (og forhåbentligt) vil stige over tid, og om få år bliver Tranbjerg Løber 60+ en fast og
stor post på kommunens budget.
Aktivitetsudvalget for deres mange fine aktiviteter og traditioner - i år så vi en ny
Fastelavnsløbet, som vi glæder os til at se gentaget i de kommende år. Sponsorudvalget for et
utrætteligt arbejde med at hjælpe til med, at vi kan lave Tranbjerg Løbet og 6 timers løbet.
Festudvalget for fine fester, hvor den sidste gav os klubbens nye slogan: Hvem løber Tranbjerg Løber. Og det glæder vi os til at gøre igen.. Og alle jer andre, der altid stiller op og
giver en hånd med, når vi beder om det

:-)

Corona eller Covid-19 fylder meget, og vi i bestyrelsen har fokus på, hvordan klubben bedst
kommer igennem denne periode med de efterhånden mange begrænsninger, der er.
Beslutningen om at aflyse generalforsamlingen og foredraget samt lukning af klubben var en
træls beslutning - men den rigtige. Mange oplever, at det er svært at få sig taget sammen til at
træne, når man ikke har sine løbevenner, der står og venter. Flere har fundet en løsning enten
alene eller i små grupper. Men giv ikke op! Der kommer en tid efter Corona, hvor klubben
kører videre for fuld styrke, og så er det jo træls, hvis man er kommet i så dårlig form, at man
skal vente til næste løbeskole. Så få snøret løbeskoene og ud i den friske luft.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

