Beretning for 2020 for

Motion

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:

Mikael Bork

Næstformand:

Leif Berg Sørensen

Kasserer:

Jesper Mortensen

Sekretær:

Søren Østergård

Bestyrelsesmedlem:

ledig

Bestyrelsesmedlem:

ledig

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 04-02-2020 og der var fremmødt 10
medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Jesper Mortensen
genvalgtes til kasserer for 2 år, og Søren Østergaard genvalgtes til Sekretær /
bestyrelsesmedlem for 2 år.
På mødet beslutte vi, at vi ikke længere ville opkræve 5 kr. for deltagelse i de
månedlige testløb, da de administrative omkostninger ved dette ikke stod mål med
den lille sum penge der kom ind ved det.
Som hos alle andre afdelinger, så blev 2020 et år der blev kraftigt præget af
coronavirus og deraf følgende masseaflysninger af planlagte arrangementer.
Vi nåede at afholde testløbet for marts måned fra Politiskolen i Brøndby, inden vores
adgang til politiskolen blev lukket ned. Herefter fandt vi de først forsvarligt igen at
indkalde til løb i september, hvor vi fik løbet en fin tur i Dyrehaven på E-løbs ruten,
så man kunne få løbet turen, selv om selve E-løbet også var aflyst.
Da vi fortsat ikke kunne komme på vores normale rute med start fra Politiskolen,
fandt i en fin erstatningsrute omkring Damhusengen og Damhussøen, hvor der er
god mulighed for at mødes i det fri og et offentligt toilet, som løberne kan benytte
inden starten. Her fik vi afviklet løb i oktober og november under finde forhold. Til
novemberløbet blev der uddelt gratis løbetrøjer til de 16 fremmødte løbere.
Vi valgte at suspendere stations turneringen for 2020, ligesom vi i løbet af året også
gik glip af det årlige grillarrangement i juni og juleafslutningen med gløgg og
æbleskiver.
Alle de civile løb der var med på vores løbsliste, med hel eller delvis tilbagebetaling af
startgebyr, blev også aflyst.
Det var meningen at PI København skulle have afholdt PDM i maraton i forbindelse
med Copenhagen Maraton, som også blev aflyst.
For 2021 må vi følge udviklingen og planlægge løbende, men som udgangspunkt, vil
der blive givet helt eller delvis tilskud til de samme løb, som det var tanken at give
tilskud til i 2020, idet omfang løbene bliver afholdt. Vi vil afholde vores første
månedlige testløb i marts 2020, om det bliver fra Politiskolen eller omkring
Damhussøen må tiden vise.

Mikael Bork
Formand PI Motion

