
Bestyrelsens beretning 3.6 2021  
 
Sidst vi havde generalforsamling, var den 20. August 2020 og den dækkede faktisk 
17 måneder. 
Det er fortsat en lidt udfordrende verden vi lever i mht. regler og retningslinjer for 
Corona. 
Siden sidst så nåede mange at starte træningen op igen også måtte vi desværre 
lukke ned igen i december.  

Aldrig havde vi forestillet os at skulle se RAK stå tomt og nedlukket i 5 måneder     .  

Fællesskab lå på IG og FB eller på sofaen     . 
Heldigvis havde vi muligheden for at træne i URAK og nye trænings fællesskaber 
opstod samt mange nye løftere kom til undervejs. Faktisk så mange at vi i 
bestyrelsen nu taler om at de næste måneder må have fokus på “integration” i 

klubben                . 
Kæmpe ros til Peter Nielsen som troligt i alt slags vej – sørgede for at vægtløftningen 
blev passet. 
 Og respekt til alle løfterne som trænede trods 4 bluser, 2 par bukser og meget 
vejrbidte kinder til tide.  
Stærkmandsteamet holdt også ved og ud.  
Videoer med sne, bare maver og tunge ting var ikke ualmindeligt at se om jeres 
træning. Også sjove træningsvideoer blev der lavet og vi var mange som glædede os 
over dem.  
Nu er vi alle tilbage – trods Corona restriktioner og for mange – lidt stive kroppe som 
skal tilbage i form. MEN vi er her og vi holder fast i vores klub.  
 
Det dog ikke helt sandt at vi alle er her – vi mistede desværre Jens undervejs. Han 
glædede sig meget til at starte træningen igen og var her kl 10.00 den 6.5 da vi 
åbnede op igen. Dette trods at han var meget meget syg.  
Ære været hans minde.  
 
Så fra i dag den 3. Juni – ser vi fremad mod masser af træning, events, 
styrkeløfter/vægtløftnings stævner og forhåbentlig masser af latter undervejs.  
 
 


