KSF årsberetning for 2020 - 2021

Perioden 2020 - 2021 har været et år i skyggen af Corona´en, hvor det i lange perioder har været
nødvendigt at stoppe med vores faste aktiviteter. Generalforsamling sidste år blev først afviklet i
september og i år i oktober mod april som vi plejer.
Der skal lyde en tak til vores ihærdige instruktører, der næsten ikke har kunnet vente med at komme i gang
med lave aktiviteter med vores medlemmer, selv om aktiviteterne i perioder var stærkt begrænset af
forsamlingsrestriktioner.
3. december 2020 fik KSF overrakt "Handicapprisen 2020" af Handicaprådet i Favrskov kommune .
Overrækkelsen blev foretaget af borgmesteren og formandet for Handicaprådet i kommunens lokaler i
Hinnerup. KSF var blevet indstillet til prisen af Lisbeth Søndergaard , der sammen med Jette og mig var
tilstede ved overrækkelsen. Sammen med prisen fulgte et fint diplom og et beløb på 5000 kr. til
foreningen. Vi blev fotograferet til avisen ligesom der blev lavet en video af overrækkelsen som kunne ses
på kommunens hjemmeside.
Juleafslutningen 2020 aflystes på grund af Corona men medlemmer til vandgymnastik mødes I cafeteriet til
hygge den sidste aktivitetsdag henholdsvis den den 10. og 15. december
Ved den årlige indberetning til Danmarks idrætsforbund pr. 31. December 2020 var vi 35 aktive
medlemmer, et fald på 2 i forhold til sidste tælling december 2019.
Så blev det 2021 og det hele var stadig præget af Corona. Men den 6. maj 2021 kunne vi igen mødes til
svømning/varmtvandsgymnastik og indendørs idræt, dog med visse forbehold så som negativ Corona test.
Idrætsfestivalen i Vejle blev endnu engang aflyst. Så festivalens 25 års jubilæum er udsat til 2022.
Det varede jo så ikke længe, inden vi skulle holde sommerferie. Holdene samledes efter deres sidste
aktivitet til en lille sommerafslutning ude ved bænkene foran idrætscentret. Heldigvis med godt vejr.
10. august var sommerferien slut, og vi var atter klar til at deltage i vores vante aktiviteter og vores altid
friske instruktører var atter klar Tak for det.
28. september 2021 var der arrangeret Krolf på Krolfbanen i Hammel og hele 18 var mødt op .
Efterfølgende var der dejlig kage og kaffe sponseret af nogen af deltagerne.
Et år med udfordringer og begrænsninger i vore aktiviteter. Det ser heldigvis ud til, at vores trofaste
medlemmer stadig er klar til at deltage i vores aktiviteter.
Alt i alt et underligt år, men vi er helt klart til et nyt med de udfordringer, der måtte komme.

