Aabenraa

Aabenraa den 07. marts 2020

Beretning GOK Aabenraa for 2019
1. Året kort fortalt
2019 startede planmæssigt ud. Sidst på året 2018 fik deltagerne, som var
gengangere fra efteråret 2018 besked om opstart af holdene i foråret
2019. Ulig de forrige år var der ingen forudbetalte indbetaling fra
deltagerne.
Vi havde fra årets start nu en velfungerende skoleleder, der efter et år i
tjeneste var helt på plads. Vi har været heldige med Lisbets baggrund i
Aabenraa Musikskole, der jo fungerer under de samme vilkår som GOK
Aabenraa.
I efteråret 2018 blev der søgt tilskud på kr. 135.86 og december 2018 fik
vi tilsagn om et tilskud på kr. 135.086. Et fantastisk resultat. Ved midtvejs
status kunne vi se, at vi ikke fik brug for hele dette tilskud, og 2. rate blev
reduceret med kr. 17.800.
Men vi havde stadig kr. 103.777 til undervisning og kr. 13.509 til 10%
debatskabende aktiviteter.
Generalforsamlingen var 4. marts 2019 i Frivilligcenter Aabenraa. Den var
pænt besøgt, ca. 25 deltagere. Bestyrelsen aflagde beretning.
I 2019 havde vi en ambition om ikke at præstere et væsentlig overskud.
Det er lykkedes ikke helt for os. Men derom ved forelæggelse af
regnskabet.

Bestyrelsen har siden marts 2019 bestået af:
Per Steen Kristensen
Formand
Annelise Høstmark
Kasserer
Annette Bang Jensen
Bestyrelsesmedlem
Annette Lund
Bestyrelsesmedlem, repr. Gigt kredsen
Tove Schultz Lund
Lærer repræsentant
Merete Zachariassen
Lærer repræsentant
Birgit Ravn Jensen
Deltager repræsentant
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Conni Schmidt

Suppleant

Vi havde planlagt nogenlunde et lidt højere aktivitetsniveau i 2019 end i
2018 målt på antal gennemførte undervisningstimer. Det blev lidt mindre
idet vi ikke kom i gang med varmtvandsundervisning på den nye
Fjordskole i Kruså. Efter sommerferien var det endegyldigt slut med
undervisning på Fjordskolen i Aabenraa. Vi fik kun afviklet undervisning
på det ene landhold i Lehmann&Partners fine lokaler, både forår og
efterår.
Samlet har vi undervist 530 lektioner, deraf 137 som handicapundervisning.
Vi har haft et år med fin aktivitet – det skal vi være stolte af.
Også i 2019 har der været ”henvisninger” fra Aabenraa Kommunes
Jobcenter. Man bruger vores kurser som et led i få unge/ældre, som er
”faldet ud af samfundet” tilbage i en aktiv deltagelse i det danske samfund
igen.
I 2019 blev der ikke indkøbt undervisningsmidler, der forsynede vi os jo
godt i 2018 hvor vi købte for næsten kr. 32.000.
Vores Facebook side fungerer godt med relevante informationer om hold
og undervisning. Der kommer jævnligt opdatering om vores hold og
aktiviteter. Der er nu 139, som følger os. Og alderssammensætningen
blandt vores brugere taget i betragtning, så er det vist meget godt.
Facebook bruges også til reklame for vores arrangementer og Kredsens
ditto.
Hjemmesiden virker rigtig fint med alle relevante oplysninger om hold og
aktiviteter.
Vores hold-aktiviteter har ikke været annonceret i 2019.
Også i 2019 har vores undervisere været på kurser for at hente inspiration
og fornyelse til vores undervisning. Vi sætter stor pris på at underviserne
vil bruge tid på efteruddannelse.
I 2019 er vores tilskud til livredder faldet væk. Vi havde forventet en
massiv stigning til dette, men vores ”egen” livredder Bo Christiansen
reddede også vores økonomi, idet han mod forventning kunne fortsætte i
efteråret 2019.
I 201 var der planlagt et debatarrangement med journalist Sverre Quist
med titlen ”Svindlerjagt – hvor langt skal man gå i jagten på retfærdighed”.
Dette arrangement var i samarbejde med Kredsen men måtte aflyses pga.
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manglende tilslutning.
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvilket er et passende niveau.
Den årlige julefrokost for undervisere og bestyrelse er nu erstattet af en
nytårskur. Den blev afholdt 13. januar i år.
2. Lidt om Økonomi
Det har altid været GOK Aabenraa’s mål at udbyde kvalitetsundervisning
til en overkommelig pris. Vi kom ud af 2019 med et overskud, større end
planlagt.
3. Vi ser frem mod 2020
Der er nu startet hold i Kruså – Fjordskolen. Det har været længe
undervejs, men efter godkendelse af varmtvandsbassinet har GOK
Aabenraa nu fået adgang. Lisbet fik en henvendelse fra den lokale del af
Ældresagen om hold for Deres brugere. Det bevirkede, at der nu er 3 fyldte
hold i Kruså.
Den annoncerede afløser for DOF Pro – vores administrationssystem – er
kommet tættere på. Om det rulles ud i 2020 vil vi gerne se.
Det vil jo kræve en ekstra indsats af vores skoleleder, Lisbet Dalager , at
tage dette i brug. I finder nok en måde at honorere dette på. I det nye
system skulle der også være et professionelt bogføringsprogram til glæde
for kassereren.
Den 21. april har vi et arrangement ”Lægen flytter ind” med Charlotte
Bøving.
Der er lagt op til et udvidet samarbejde med kredsen om foredrag og
deltagelse i messer.
Jeg vil kort give ordet til Lisbet, som vil berette om 2019 set fra
skolelederes synsvinkel.
Jeg vil afslutte beretningen med at rette en tak til vores undervisere for god og
tro tjeneste.
En tak skal også lyde til bestyrelsen for et godt og solidt stykke arbejde. Jeg
synes vi kan være stolte over vores forening og dens virke i 2019.
Og tak til vores revisor for den skarpe gennemgang af regnskabet.
Sidst, men ikke mindst, skylder vi også vore kursister en tak for det flittige
fremmøde. Uden deltagere – ingen skole.
Tak for et godt år 2019.
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