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De sidste corona restriktioner ophørte 1. februar og
det kunne mærkes i både Asferg og Gassum. Flere
er begyndt at træne i fitness igen, flere vender
tilbage til holdtræningen og nu kan forældre igen
hente deres  børn inde i salen og være med til den
sidste del af træningen. De private arrangementer
er også kommet godt i gang igen.

Corona har været en udfordring for antallet af
medlemmer, men vi håber, at alle nu er klar til at
vende tilbage igen. Vi vil i hvert fald gøre vores
bedste for at tilbyde spændende aktiviteter og
events. Prik til en ven eller en nabo. Husk at alle er
velkomne til at få en gratis prøvetime på vores hold.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den
pågældende instruktør. Find flere informationer på
hjemmesiden purhusif.dk

Hverdagen er vendt tilbage
Februar har været en måned med flere
aktiviteter og arrangementer i både
Asferg og Gassum.
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Generalforsamling 2022
I år lykkedes det endelig at afholde en generalforsamling på det
sædvanlige tidspunkt og uden restriktioner.

"Purhus IF får god og positiv omtale, vi er
faktisk blevet en forening som er med til
at sætte det gode eksempel og som
bliver omtalt flere steder end vi selv
aner" - fortæller Jens G. Larsen. 

Formanden sender en kæmpe tak ud til
alle medlemmer, som har støttet PIF 
 gennem deres betaling i hele perioden
med corona. Dette har været med til at
sikre betaling af træningsfaciliteterne.

Alle frivillige får også en kæmpe tak for
deres arbejde med at gennemføre og
starte aktiviteter. Det har ikke været og
er ikke nemt, da deltagerantallet ikke er
det samme som tidligere, men de
frivillige gør en kæmpe indsats, som vi
alle anerkender. Og ikke mindst tak til
vores sponsorer, som er med til at sikre
vores faciliteter, aktiviteter og udvikling.

Husk fællesskabet. PIF er for dig og mig.

Årets generalforsamling blev afholdt i
Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum d.
28. februar og fik et flot fremmøde.
Aftenen startede på traditionel vis med
en lækker aftensmad, hvor der var plads
til at snakke om løst og fast. Efter
aftensmaden gik generalforsamlingen i
gang.

Formandens beretning af Jens G. Larsen
fortalte om en spændende tid for Purhus
IF. Selvom corona selvfølgelig har ramt
foreningen ligesom den har gjort alle
andre steder, så har der ikke været stille
i kulissen. Opholds- og mødelokalet i
Gassum Klubhus er blevet renoveret, der
er kommet nyt udstyr til både Asferg og
Gassum, og medarbejderne har arbejdet
med projektet ”Sundhed, trivsel og
bevægelse i Purhus IF”, som er et 5-årigt
projekt, der skal sikre mere bevægelse i
hverdagen for børn i alderen 0-15 år.
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Generalforsamling 2022
Vi siger velkommen til en ny mand i bestyrelsen

I år kan vi byde velkommen til et nyt
ansigt i bestyrelsen: Mike Aksglæde er
valgt ind som suppleant. Mike er for nyligt
flyttet til Asferg med sin forlovede, Ditte.

Til dagligt arbejder Mike som Automa-
tionsingeniør hos virksomheden LiqTech.
Det er muligt at støde ind i Mike i vores
Fitnessafdeling i Træningshuset, når han
er nede for at træne, eller på tur i byen
når han er ude med parrets hund, Blue. 

Tag rigtig godt imod både Mike og Ditte.

Bestyrelsen i PIF
Fra venstre: Bestyrelsesmedlem Andreas J. Jespersen, Næstformand Kamilla Mikkelstrup,
Suppleant Hans Mikkelstrup, Næstformand Karina Pedersen, Bestyrelsesmedlem Berit
Lykke Madsen, Formand Jens G. Larsen og Suppleant Mike Aksglæde.

Tidligere bestyrelsesmedlem Brian Nygaard har været aktiv i bestyrelsen for PIF i mange
år, men havde nu brug for at tage en pause. Tak for indsatsen og på gensyn.
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Opsætning torsdag d. 10. marts (fra
morgenstunden) - der mangler især
hjælp efter kl. 15.00
Nedtagning søndag d. 13. marts (fra
ca. 17:30)

For at PIF kan fortsætte med at tilbyde
sunde og sjove idrætsaktiviteter for alle
aldersgrupper, til en attraktiv pris, har vi
brug for netop din hjælp.

PIF har påtaget sig opgaven med at
opstille og nedtage messestande, som
afholdes i Aarhus Congress Center.

Der er brug for frivillige til:

Hjælp PIF med messe i Aarhus i marts
PIF har brug for din hjælp d. 10. og 13. marts 2022

Vi skal bruge ca. 100 friske frivillige! Og
det er helt op til dig selv, om du vil
deltage en eller begge dage, og hvor
mange timer du vil afsætte.

Det bliver et par hårde, sjove og
hyggelige dage, så vi håber at DU, en
ven, en nabo, eller en fremmed du har
spurgt på gaden vil hjælpe PIF med
denne opgave. Vi sørger selvfølgelig for
forplejning og drikkevarer begge dage.

Arbejdet med at sætte messestande op
kan klares af alle - uanset om du er en
rigtig håndværker eller har ti
tommelfingre, så kan vi bruge din hjælp.

Har du lyst til at hjælpe?
 

Så kontakt Hans Mikkelstrup på
hansmikkelstrup@post.tele.dk eller på tlf. 23 80 76 56
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Vi søger instruktører, så vi kan udvikle afdelingen
yderligere. Det kræver kun, at man har interesse
for esport.
Har man kendskab til spillet Fortnite, vil det være
et plus men ikke et must. Vi giver gerne et kursus. 
Kontakt træner Morten Sørensen ved interesse på
tlf. 22 20 90 65

Instruktører til Esport

Vi er efterhånden mange på vores Jump4fun hold,
som er et hold for dem, der måske ikke har fundet
den helt rigtige idræt, og måske syntes det er
svært. Derfor søger vi medinstruktører til at
hjælpe til på holdet. Vi giver også gerne et kursus,
så du er helt klar til at give børnene en god
oplevelse. 
Ved interesse kontakt Kasper:
kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30

Instruktører til Jump4fun

Er du en talnørd, og ønsker du et kig ind i en
virksomhed med stor omsætning? Vil du være en
del af en forening med et stort fællesskab, som
ønsker nye inputs? Så er det måske dig, vi leder
efter. Purhus IF søger en ny frivillig til
kassereposten.
Er din interesse blevet vagt, så hold dig ikke
tilbage med at kontakte Jens Larsen, Formand for
Purhus IF på tlf. 40 44 65 16

Kassererposten i bestyrelsen

PIF søger...

PIF har rigtig mange skønne fitness aktiviteter,
men vi mangler i den grad et tempofyldt
dansehold. Det kan være alt fra Hit Fit dans,
Zumba eller noget helt tredje. Vi søger derfor
instruktører til at varetage sådan et hold én gang
om ugen. Så har du rytme i kroppen og kan lide at
give den gas, så kontakt os endelig. Vi giver gerne
et kursus, så du er klar til at tage imod vores
mange skønne medlemmer.
Ved interesse kontakt Kasper:
kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30

Danse instruktør
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