Vejle Gymnastik-Forenings 124. ordinære generalforsamling d. 16. november
2011 i DGI huset.
Bestyrelsens beretning.
Medlemsstatistik:
Som sædvanlig vil jeg starte min beretning med lidt medlemsstatistik. I den forløbne
sæson skulle medlemmerne tilmelde sig elektronisk på vores nye hjemmeside, og
selv om nogle havde været skeptiske, da de hørte om det, viste det sig heldigvis, at
rigtigt mange kunne finde ud af at tilmelde sig, og de forholdsvis få, der ikke var dus
med en computer, fik hjælp enten af deres bekendte eller af Jane Jensen. Det var en
utrolig lettelse i arbejdet med medlemsregistrering og betaling, da vi heller ikke
længere skulle udskrive girokort. Det betød bl.a., at pengene kom i kassen hurtigt, og
at ingen medlemmer skulle gå og være nervøse for, at de ikke fik lov at betale!
Pr. 1. januar var der tilmeldt i alt 1568 medlemmer, hvilket er 53 færre end året før.
Dog var aldersgruppen op til og med 18 år vokset med 31 til i alt 672, mens antallet
mellem 19 og 60 år var 467, og antallet over 60 år var 429.
Instruktører og hjælpere:
Ved starten af sæsonen havde vi den store glæde, at vi kunne byde velkommen til 9
nye instruktører og 15 nye hjælpere, så vi i alt havde 95 frivillige til at tage sig af de
mange deltagere på de 53 gymnastik- og stavgangshold. Det er rigtigt dejligt, at det
stadig kan lykkes at få mange nye frivillige, så vi ikke behøver at nedlægge hold på
grund af ledermangel. Samtidig med de mange nye ledere, der har lyst til at give en
hånd med i VGF, har vi jo heldigvis også en stor stab af meget trofaste instruktører,
som har været med i foreningen i mange år. Blandt disse er Finn Frederiksen, som nu
i 40 år har været en meget energisk og entusiastisk instruktør for Vejle Spring Team.
I sommeren inden sæsonstart fejede zumbabølgen ind over Danmark, og det
strømmede ind med deltagere i DGI huset. Heldigvis havde et par af vores
instruktører deltaget i uddannelseskurser i løbet af foråret, så de var klar til at opstarte
hold. Vi udbød, måske lidt forsigtigt, bare ét zumbahold ved sæsonstart; men det blev
lynhurtigt fyldt op med de maks 50 deltagere, der kunne være i salen på Damhaven.
Derpå var Gitte Balling hurtig til at tilbyde at oprette endnu et zumbahold, som også
fik flot tilslutning.
Vi kom også i gang med Parkour i den forløbne sæson. Tre friske gutter havde snuset
til disciplinen i deres idrætstimer på gymnasiet og henvendte sig til VGF for at få lov
til at oprette et hold. Holdet var ikke så stort, men der var stor aktivitet og
træningsglæde på holdet, som har fået flere deltagere i indeværende sæson.
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Vores stolemotionshold i Mølholm blev flyttet over i Mølholm Sogns regi, idet den
leje, vi skulle give for Mølholm Sognehus, var alt for høj til de forholdsvis få
deltagere. Heldigvis fungerer holdet stadig fint, og vi har et godt samarbejde med de
tre instruktører.
Vores stortrampolinhold om mandagen blev nedlagt, da Pia Godsk ikke længere
havde tid og kræfter til at stå for holdet, som hun havde haft i 17 år og opnået fine
resultater med ved mange konkurrencer.
Det positive ved det var så, at der blev plads til, at det nyoprettede mini-TeamGym
hold kunne træne i Nørremarkshallen. Dette hold træner ligesom junior TeamGym
holdet to gange om ugen, hvor den ene gang er på Balle efterskole, hvor der er
springgrave og nedgravede trampoliner, så gymnasterne har mulighed for at indøve
nye svære spring på en sikker måde. Desværre giver det en stor udgift for foreningen
og lang transport for gymnaster og instruktører, men da Vejles kommunale haller slet
ikke har tilfredsstillende springfaciliteter, er det vores eneste mulighed for at kunne
udbyde konkurrencespringhold.
For at imødekomme ønsker om træning i dagtimerne havde vi som noget nyt i
efterårssæsonen et hold med ”bevægelse og afspænding” i Spejsalen i DGI huset
tirsdag formiddag. Efter jul oprettede vi et Pilateshold tirsdag formiddag, da
eftermiddagsholdet på Søndermarksskolen var overtegnet. Ud fra bl. a. aktiviteten i
DGI huset, ser det ud til, at rigtigt mange gerne vil dyrke motion i dagstimerne, så vi
må fremover prøve at finde endnu flere lokaler og instruktører til hold i dagstimerne
for ikke at miste medlemmer.
I foråret gav vi mange af vores medlemmer mulighed for at deltage i sommertræning,
idet vi havde to zumbahold fra april til midt i juni, to børnespringhold fra 0. – 4.kl
indtil midt i maj, ligesom Parkour, Aerobic, Vejle Spring Team, SpRytme, TeamGym
holdene, stortrampolin, stolemotion og stavgang fortsatte indtil hen midt i juni.
Fra min og hele bestyrelsens side skal der hermed lyde en stor tak til alle vores
dygtige instruktører og hjælpere for det store arbejde, de har lagt i foreningen i den
forløbne sæson.
Årets Aktiviteter:
VGF har i den forløbne sæson afholdt en del arrangementer for forskellige af vores
medlemsgrupper. Primusmotor i dette arbejde har været Johnny Andersen, som
hermed får en stor tak for et flot arbejde.
Der var spring- og rytmedag på BGI i oktober, desværre lige op til efterårsferien, så
det begrænsede deltagelsen, specielt i rytmedelen, zumba-dag både i november og
marts med fin tilslutning, springdag fra ni år på Balle i februar, og som rosinen i
pølseenden en tur til Århus Springcenter i juni; her var der rigtig mulighed for alle for
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at udfolde sig i redskaber, springgrave, klatre- og motorikbaner, så de mange
deltagere fik en herlig og aktiv oplevelse.
Flere af vores hold har været ude og repræsentere foreningen ved opvisninger og
konkurrencer i løbet af året:
Således har trampolinholdet deltaget i 4 jydekopstævner og høstet fine medaljer.
Det nystartede TeamGym minihold deltog i en begynderkonkurrence i Silkeborg,
hvor de blev nummer 2 i deres gruppe og dermed blev belønnet med sølvmedaljer.
TeamGym juniorpigerne var med ved åbent jysk mesterskab i Vejen i februar, DM
kvalifikationsturnering i Taastrup i marts, deltog i Nordjysk mesterskab uden for
konkurrence i april og sluttede sæsonen med DM i Randers i maj. Holdets to
instruktører Jeanette og Christian har gjort et imponerende arbejde, og i betragtning
af, at det kun var holdets anden sæson, klarede de sig fint.
DGI´s forårsopvisning var i år flyttet til DGI huset Vejle, og her deltog
Troldeungerne, Minitalenterne, SpRytme og junior TeamGym holdet, mens SpRytme
også deltog ved DGI´s junior/voksenopvisning i Horsens. Vejle Spring Team,
Talentholdet og TeamGym juniorer var med ved DGF sydkredsens fællesopvisning i
Silkeborg.
Ved vores egen forårsopvisning i marts havde vi 21 hold på gulvet med i alt ca 500
gymnaster, hvoraf langt de fleste var børn, men i år havde vi fornøjelsen af at se
nogle flotte danse udført af nogle af deltagerne på vores to zumbahold. Som
sædvanlig blev opvisningen overværet af ca 1000 tilskuere, og der var stor aktivitet i
aktivitetslandet i hal 2.
Vejle Spring Team har traditionen tro lavet mange flotte opvisninger i løbet af
foråret, og deres sommeropvisningstur gik i år til Stuttgart, hvor de blev modtaget
med begejstring for deres fine opvisninger.
D. 19. marts var VGF i samarbejde med Nordjyllandskredsen arrangør af Jysk
Mesterskab i Grand Prix rytme gymnastik. Her deltog micro, mini, junior, teens og
seniorgymnaster, og der blev vist rigtig flot gymnastik med Esbjerg GF som vinder af
seniorkonkurrencen.
I sommerferien arrangerede VGF i samarbejde med 5 andre foreninger
gymnastikskole på Ågård efterskole; her havde ca 120 drenge og piger fra 1. – 4. kl.
tre sjove, aktive og lærerige dage.
Tak til Henriette for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne, samt til Lis og
John for en flot indsats som forplejningspersonale.
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Økonomi
Som vi senere skal se af regneskabet har Vejle kommunes nedskæringer påvirket
vores økonomi negativt i den forløbne sæson. For det første blev medlemstilskuddet
nedsat med godt 20 kr for børn og unge under 25 år, hvilket betød en nedskæring på
vores samlede medlemstilskud på godt 10.000 kr., og for det andet blev der opkrævet
betaling for brug af haller ud over den normale årstildeling, så vi i alt for opvisninger
og arrangementer har betalt knap 6.000 kr. Dette blev dog afskaffet igen pr. 1. juli,
men erstattes i denne sæson indtil nytår af en afgift på hver time, vi benytter haller og
gymnastiksale på h.h.v. 11 og 9 kr. Hvad vi pålægges af betaling og afgifter efter
nytår, står indtil videre hen i det uvisse.
Som vi også kan se af regnskabet, er vores kursusudgifter mere end fordoblet i
forhold til året før. Det skyldes bl. a., at vi udover alle de sædvanlige
inspirationskurser har haft en del springtrænere på de nye, dyre
sikkerhedsuddannelseskurser, som DGF og DGI har udarbejdet i fællesskab for at
højne sikkerheden inden for springgymnastik. Også zumbakurserne er meget dyre,
idet Zumba Fitness er et registreret varemærke, og for at kunne oprette et hold og
kalde det zumba, skal instruktøren deltage på et langt og dyrt certificeringskursus; det
er således ikke nok at deltage på en workshop eller zumba inspiration af kortere
varighed. Og derudover har vi haft flere på hjælpetrænerkurser af en uges varighed
og på ledelseskurser af forskellige slags.
Vi får betalt 80% af kursusgebyret af kommunen, dog højst 50.000 kr i hvert kalender
år, og denne grænse nåede vi i 2010. Vi fik så lov til at udskyde nogle af vores
regninger til 2011, men med det resultat at vi nu atter er kommet over
tilskudsgrænsen. Vi har valgt ikke at spare på kurser til vores instruktører, da det er af
største betydning, at de er veluddannede og får ny inspiration til deres undervisning,
men måske kan vi blive nødsaget til fremover at se nøje på, hvilke slags kurser vi skal
prioritere.
Vi har atter fået 20.000 kr. fra Henny Christensens fond og sender derfor Henny en
venlig tanke med tak for hendes gavmildhed over for VGF. Pengene er blevet brugt
til redskaber og instruktørgodtgørelse til TeamGymholdene samt til uddannelse af
instruktører og hjælpere.
Til indkøb af en ny springbane til ca. 70.000 kr har vi modtaget tilskud på 20.000 kr
fra SIV, 20.000 kr fra Vejle Kommunes foreningspulje samt 5.000 kr fra DGIs
foreningspulje; vi kvitterer hermed med en stor tak for støtten.
I november hjalp nogle af vores instruktører og medlemmer til ved Føtex 50 års
fødselsdag med 10.000 gæster og tjente derved omkring 5.000 kr til foreningen,
hvilket vi siger mange tak for.
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Afslutning
Hermed er jeg nået til afslutningen på dette års beretning, og jeg vil benytte
lejligheden til på egne og bestyrelsens vegne at takke alle vore dygtige og engagerede
instruktører og hjælpere for et positivt og konstruktivt samarbejde og for deres store
frivillige indsats.
Også tak til idrætsforvaltningen i Vejle Kommune, hallernes og skolernes
serviceledere samt DGF og Sydjyllandskredsen for et godt og konstruktivt
samarbejde.
Og til slut vil jeg sige mine bestyrelseskolleger tusind tak for deres store arbejde og
for et dejligt, positivt samarbejde i det forløbne år.
Ruth Larsen
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