Årsberetning 2020 GOK Skive
Vi startede undervisningen i uge 2 og skulle have afsluttet forårssæsonen i uge 25.
Men sådan kom det ikke til at gå! På grund af Corona blev landet lukket ned den
12. marts 2020.
Vi håbede, det ville være kortvarigt, men det stod hurtigt klart, at det nok desværre
blev en længere nedlukning, og ganske rigtigt - vores 18-14 undervisningsgange i
forårssæsonen blev til de 8-9 gange, vi fik afviklet inden nedlukningen.
Underviserne ringende rundt til alle kursister, at vi desværre måtte lukke ned,
og vi ville give besked, når vi måtte åbne.
Der er normalt mellem 18 og 24 undervisningsgange i forårssæsonen, i 2020 havde
vi 8-9 gange, vi måtte aflyse 375 timer og gennemførte 276 timer!
Vi havde 194 deltagere i forårssæsonen.
Da vi blev klar over, at vi skulle lukke ned i en længere periode, valgte vi at melde os
ind i en paraplyorganisation for aftenskoler: Dansk Oplysnings Forbund (DOF) der
yder assistance til medlemsskolerne, og det har vi haft stor fornøjelse af,
Kulturministeriet kom os nemlig til hjælp med en hjælpepakke, der skulle søges af
den enkelte aftenskole - det var godt at have eksperter i ryggen til
ansøgningsarbejdet.
Medlemsskabet af DOF er gratis for os - kontingentet refunderes af Gigtforeningen.
Vi har hidtil fået kørt løn i Skive Kommune, men det overtager DOF, når man er
medlem der, så der var lidt nyt, der lige skulle køres ind.
Vi søgte godtgørelse, som så skulle udbetales til kursisterne, efter vi havde sendt et
brev til jer om godtgørelse, vi skulle jo bruge jeres kontonumre til pengeoverførslen
- regnefærdighederne i procentregning blev lige genopfrisket, men alle fik et beløb
retur. Så nåede vi til sommerferien - uden vi kom i gang, men sommerferie blev der i
uge 26 - 35.
Vi krydsede kraftigt fingre for, at vi kom i gang i efterårssæsonen med de 15 ugers
træning, der er plads til der - og vi fik lov at starte i uge 36 med håndsprit ad libitum,
afstand i vandet, men vi kom i vandet!
Vi afsluttede efterårssæsonen i uge 50, som planlagt - men jeg har godt nok krydset
fingre for i løbet af efteråret, at vi ikke fik aflysninger, og allerede i uge 51 blev der
lukket ned for aktiviteter igen.
Vi havde nogle gange nedlukning af bassinet - det var beklageligt, det var
torsdagsholdene, der blev ramt, men det var udefrakommende omstændigheder der var simpelthen lukket for varmen til bassinet.

I efterårssæsonen havde vi 182 kursister og ca. 20 kursister på stand by - det var vi
plads til og forståelse for.
Omkring 1. december bliver der forhandlet kontrakt med Marienlystcentret - vi har
lavet om i 2019, så kontrakten nu følger kalenderåret, vi har stadig plads til et par
hold mere, hvis der bliver behov for det, men for tiden kører vi med 32 hold i vandet
pr. uge.
I 2020 skulle vi totalt have haft 1128 undervisningstimer, men reelt underviste vi
276 timer i foråret og 477 timer i efterårssæsonen.
Vi håber, vi kommer stærkt igen i 2021.
Totalt set har der været ca. 380 deltagere i vandet i de to sæsoner.
Og hovedvægten ligger stadig på de hensyntagende hold.
Vi har 5 undervisere: Betty, Britta, Helle, Karen, Jane og Turi - Laura er på barsel,
men vender tilbage til august, Karen er barselsvikar for Laura, og Jane er fastansat
underviser.
Vi har stadig Cecilie som afløser. Alle undervisere og afløsere skal på Falck-kursus
1 gang om året - det klarede vi heldigvis i november måned, så vi er så klar til at tage
mod jer, når vi må åbner igen.
Vi skal stadig overholde Persondataforordningen, men det er blevet hverdag - vi
tænker stadig over sikker opbevaring af data – og gemmer papirerne forsvarligt.
Hvis I har mulighed for det, så bør i besøge vores fine hjemmeside, som Inger
administrerer - se på www.gok-skive.dk
Jeg håber, vi ses inden sommerferien, men jeg tror, alle vaccinationerne skal være
færdige inden vi starter igen, men vi ses! Min tvivl om opstart tidspunkt bunder i, at
der lige er meldt ud fra Kulturministeriet, at vi kan søge hjælpepakke/lønrefusion for
januar og februar løn, og vi har fået at vide, at ordningen bliver forlænget.
Vi er glade for hjælpepakken, for underviserne er ansat på kontrakt og SKAL jo have
løn- også i en periode, hvor der ikke er undervisning, men denne gang er det
udelukkende lønrefusion og ingen refusion til kursisterne, I vil blive kontaktet af
jeres underviser inden sommerferien, men jeg håber, vi ses inden.
Og vi har jo så en Generalforsamling til gode.
Til slut skal der lyde en stor tak til undervisere, bestyrelse og ikke mindst kursisterne,
der gør det muligt at drive GOK som en hyggelig og fornuftig aftenskole – men vi har
stadig plads til flere kursister.
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