Nytårshilsen til alle i Purhus IF

Vi går mod lysere tider – dagene bliver nu længere igen. Året 2020 har været utrolig specielt på rigtig
mange måder; der blev ingen gymnastikopvisning, fodbold kom først rigtigt i gang i efteråret, PIF fitness
inspirerede via Facebook, meget mere træning i den fri natur, opstart af Mountainbike for bare at
nævne nogle.
Vi vil alle huske året, hvor sprit, mundbind og afstand satte dagsordenen. På den idrætslige front har alle
vores frivillige brugt masser af tid på at planlægge deres idræt således man kunne få mest muligt ud af
sin sport under hensyn til de skiftende Coronaregler. Det har de gjort med stor ildhu, opfindsomhed og
entusiasme, men stadig med stor fokus på alles sikkerhed. Der skal også lyde en kæmpe tak til alle jer
som fortsat har indbetalt kontingent på trods af, at der i mindre grad har været mulighed for at benytte
faciliteterne – det er guld værd for vores forening.
Bestyrelsen har gennem det sidste år arbejdet med vision og mission for Purhus IF og ”PIF – vi vil være
den bedste idrætsforening for hele familien”.
For bl.a. at understøtte dette er der gennem 2020 arbejdet meget med at beskrive et projekt, som vi –
på trods af Corona – har skudt i gang i sidste halvdel af 2020. Projektet skal køre over de næste 3-5 år og
vil understøtte de sportsgrene og aktiviteter der allerede kører i PIF. Der vil i den kommende tid blive
informeret mere omkring projektet og de muligheder, som det giver.
Generalforsamlingen er udskudt til 19. marts 2021.
Bestyrelsen håber bestemt, at forholdene snart bliver mere normaliseret ift. at komme tilbage til at
dyrke idræt i fællesskab – det trænger vi i højeste grad til.
Med det håb vil vi ønske Godt Nytår til alle i og omkring Purhus IF.
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