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Så er tiden igen inde til der aflægges en beretning for BTI Fitness. Igen et meget specielt år med 
nedlukning men også med store fysiske forandringer af lokaliteterne. 
 
Året startede med et lukket Fitnesscenter pga. myndighedernes restriktioner. I takt med der blev 
lempet på restriktionerne med mulighed for udendørs træning blev der straks oprettet hold 
udendørs. 
 
I 2021 blev det trods alt til flg. antal hold: 
 
19 x Hit Fit Dance 
12 x Zumba 
29 x Indoor Cycling 
8 x Jumping Fitness 
14 x Pilates 
29 x Funktionel træning ude/inde 
48 x Puls & styrke 
 
I sommers havde vi fornøjelse af at byde velkommen til Jette, som er Zumba instruktør og ny 
tilflyttet til byen. Det har bl.a. givet et comeback til Zumba.  
 
Derudover har vi også fornøjelsen af, at være en del af Senioridræt hver onsdag i Tannisbugt 
Hallen. 
 
Donationen fra Nordea Fonden ”Her bor vi puljen” har naturligvis også fyldt en del i 2021. 
Da forsamlingsforbuddet tillod, at samles et vis antal blev der taget hul på opgaverne. I starten det 
samme hold således vi overholdt myndighedernes anbefaling om ikke at lave nye ”sociale bobler”. 
 
Realisering af etape 4. der blandt andet indeholder handicap venlige bade- og toiletfaciliteter, 
cafémøbler og køkkeninventar og ikke mindst en større holdsal, er så godt som i mål.  
Der mangler lidt, hvilket Nordea Fonden er orienteret om men ikke mere end, at slutrapporten er 
godkendt og restbeløbet forventes på BTI´s konto i denne uge. 
 
Den genvalgte bestyrelse/styregruppe arbejder på en Reception den 14. maj, hvor vi ønsker at 
fremvise det færdige resultat.  
 
Ift. instruktører holder vi os fortsat på et godt niveau. 3-4 medlemmer har vist interesse i, at komme 
med på instruktørholdet. Så der arbejdes på at lave et kursus lokalt. 
Ingen instruktører = ingen Fitnesscenter og bygningen på Nørrebro 24 vil ikke være meget værd. 
2 instruktører har været på kurser i Indoor cycling og har fået kompetencer som kommer 
nuværende og kommende medlemmer til gode. Helt konkret et nyt hold med god tilslutning. 
 
Vi har i 2021 haft en stigning i kontingent-/abonnement indtægter på kr. 14.105,- 
Medlemsmæssigt har vi oplevet en stigning på 6 medlemmer fra 258 i 2020 til 264 i 2021 
 
Vi har som bekendt i lighed med omkringliggende fitnesscentre valgt, at pause/skubbe vore 
medlemmers abonnement. Dermed skubber vi også indtægten fra kontingent/abonnement. Men 
de faste udgifter er som tidligere nævnt der stadig. 
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Vores infoskærme bruges flittigt til oplag af aktiviteter i BTI´s område. Men der er plads til flere. 
 
Den 16. august holdt vi, noget forsinket, det årlige Aktivitetsmøde for 2021, hvor Fitnesskonsulent, 
Jess Reese Jacobsen kom og fortalte om, hvad der rørte sig i fitnessverdenen generelt og ikke 
mindst EFTER Coronapausen. 
 
Vi får som tidligere år fået tilset vores udstyr af vores leverandører, hvor vi igen igen fik ros. Vores 
medlemmer er virkelig gode til at behandle vores udstyr ordentligt. Det kan ikke nævnes for mange 
gange. 
”Den bedste investering er og bliver, at passe på det man har” 
 
Vi, som alle blev genvalgt så sent som i går, ser frem til, at kunne drive BTI Fitness uden 
restriktioner med fuld fokus på, at have en masse gode tilbud til vore medlemmer sammen med en 
god flok ”sulten” instruktører. 
Arbejde på bedre ventilation og fornyelse af vore cykler samt udendørsområdet foran centeret. 
Sidstnævnte i samarbejde med en fond eller to.  
 
Her til allersidst vil jeg gerne sige TAK til alle der på en eller anden måde har hjulpet dagligt, 
ugentligt eller månedligt. Fantastisk! Det hele gør en stor forskel. 
 
Sidst men ikke mindst TAK til kollegaerne i bestyrelsen + øvrige grupper. Herunder 
instruktørgruppen. 
 

 
Christian Engen. 

 


