Årsberetning 13. nov. 2013
Det her er så min 18. og sidste årsberetning, så læn jer bare tilbage og nyd det. Den
kommer vist ikke til at adskille sig væsentligt fra de foregående 17.
Traditionelt har jeg jo startet med lidt medlemsstatistik, og det skal I heller ikke snydes
for i år.
Vi havde ved årets start i alt 1499 medlemmer, fordelt med 666 under 18 år, 84 mellem
19 og 25 år og resten dvs. 749 over 25 år.
Hvis vi sammenligner med sidste år, så er det faktisk en tilbagegang på sammenlagt 38
medlemmer. Det er jo noget skidt, men jeg glæder mig over, at der er kommet 29 flere
unge mennesker mellem 19 og 25 år, og at børneantallet er uændret. Det betyder jo så,
at det er 70 voksne, vi har mistet; måske er det den store aktivitet i DGI huset, hvor folk
kan komme på forskellige hold og tidspunkter, der har tiltrukket nogle af vores
medlemmer. Hvis tendensen fortsætter, kunne det måske være en ting, som bestyrelsen
skal se på fremover.
Ligesom i de seneste år har vi haft så stor søgning til specielt vores springhold på
Rødkilde, at vi har haft ventelister hele året. Det er synd for de børn, der gerne vil gå til
gymnastik, men det er svært at have mere end 40 børn på et hold, da dette ville betyde,
at børnene ville få alt for meget ventetid.
Hold og instruktører
Desværre måtte vi ved sæsonens start nedlægge Disco-tøserne på Mølholm skole, da der
kun havde tilmeldt sig 3 piger. Det var rigtigt ærgerligt, fordi vi havde fået en ny, dygtig
instruktør Hanne Faurbye Knudsen til at overtage holdet, da Marlene Egeskov valgte at
stoppe efter nogle år med stor succes med holdet.
Sæsonen bød på et nyt zumbahold for små piger fra 4-6 år på Nørremarksskolen og det
fik så stor tilslutning, at det kneb med at få plads til alle.
Efter i mange år at have haft stortrampolinspring i Nørremarkshallen valgte vi at lade
være med at oprette dette i den forløbne sæson, da instruktørerne ikke ønskede at
forsætte, og i stedet for at forsøge at finde nye instruktører, valgte vi at bruge haltiden til
vores TeamGym-hold, der havde brug for en ekstra ugentlig træning til deres rytmiske
serie.
Også for de voksne har der været lidt ændringer i vores tilbud i forhold til sæsonen før:
der blev nedlagt et par aerobichold, og i stedet for oprettet et par nye zumbahold og
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piloxing samt et formiddagshold GYMFIT senior M/K. I januar startede Gitte Balling et
hold i Zumba Sentao, hvor man bruger en stol for at få ekstra belastning på de
styrkegivende øvelser.
Vi havde således i alt i foreningen 49 hold, der trænede 16 forskellige steder og med 91
dygtige og energiske instruktører og hjælpere. Alle disse frivillige hjælpere skylder vi
en stor tak for deres store arbejde rundt om i salene og ved vores forskellige
arrangementer.
Efter opvisningen blev der oprettet en del sommerhold; dog måtte vi slå 3 børnehold
sammen, da der ikke var tilslutning nok; men på de to springhold, de fem fitness-hold
og GYMFIT senior M/K var der mange deltagere.
SpRytme lavede et hold for medlemmer og nye deltagere, der skulle med til
Landsstævnet i Esbjerg.
VST, TeamGym-konkurrenceholdene, stavgængerne og stolemotion fortsatte som
sædvanligt deres træning frem til midt i juni.
Årets aktiviteter:
I modsætning til næsten hvert år tidligere har vi i den forløbne sæson ikke arrangeret
nogen opvisnings- eller konkurrencestævner i samarbejde med DGF.
Vi har haft to Zumbaevents i Nørremarkshallen i november og i februar; begge gange
med Gitte Balling og Nynne Bak Josefsen, som instruktører.
Vores forårsopvisning i DGI huset stod i år i jubilæets tegn. De fleste af de 22
deltagende hold markerede jubilæet med fødselsdagssang og sjove rekvisitter, og der
var også et indslag med Damegymnastik anno 1900 ledet af Tove Kallesøe. Det blev en
flot optakt til dette eftersårs jubilæum. Tusind tak til alle instruktører og hjælpere for en
god afvikling af opvisningen.
Ved DGI´s forårsopvisninger deltag flg. 8 hold: TeamGym mini- og juniorpiger,
Turbospringere, Rhytme &Dance, Miniteens, Rhytme´n Funk, Minitalenter og
SpRytme.
De yngste TeamGym minipiger deltog i begynderkonkurrence i januar og fik en flot
sølvmedalje. De øvrige minipiger var med til Åbent Jysk mesterskab og
Forbundsmesterskab, hvor det blev til en 3. plads i deres division.
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TeamGym Juniorpiger har deltaget i Åbent Jysk og Nordjysk mesterskab samt i
forbundsmesterskab, hvor de blev nr. 3 i deres division.
Vi har i sommer været involveret i to gymnastikskoler: den ene på Ågård Efterskole i
samarbejde med 5 lokale gymnastikforeninger; ca 100 børn fra 1. – 5. klasse havde
nogle herlige dage med masser af gymnastik og leg. Tak til Henriette Nielsen, som var
VGF´s repræsentant i samarbejdet.
Den anden var en TeamGym-skole, der i samarbejde med Danmarks Gymnastikforbund
blev afholdt på Balle Gymnastik- og Efterskole med vore egne TeamGym- instruktører.
Her deltog ca 30 gymnaster, og mange af dem lærte flere nye spring. Tak til
instruktørerne for en inspirerende gymnastikskole.
Vejle Spring Teams sommeropvisningstur gik i år til et kæmpemæssigt
gymnastikstævne Gymnastica i Bürstadt i Sydtyskland. Her deltog 1200 gymnaster, og
opvisningerne overværedes af 2500 glade og entusiastiske tilskuere. Holdet lavede 2
opvisninger á 10 min og en á 5 min på scenen, hvor der ikke var så meget plads, som de
plejer at have; men trods disse udfordringer lavede holdet nogle meget flotte
opvisninger og fik stor ros.
Økonomi:
Vi har atter i den forløbne sæson modtaget tilskud fra Henny Chrisensens fond: 15.000
kr. til jubilæumsaktiviteter, og vi sender hermed en venlig tanke til Henny Christensen
for hendes gavmildhed over for foreningen.
Da vi ikke længere har stortrampolinhold, blev vi enige om at sælge trampolinerne, og
det er lykkedes Johnny Andersen gennem et utrætteligt arbejde at få dem solgt til en
rigtig god pris, hvilket har medvirket til, at vores samlede udgifter til redskaber i år er
meget mindre, end de plejer at være. Det har selvfølgelig også haft indflydelse på vores
samlede overskud
Bestyrelsens arbejde:
Som optakt til sæsonen lavede vi et teambuildingarrangement for vores unge
instruktører og hjælpere for at give dem en spændende oplevelse og styrke
sammenholdet og foreningsfølelsen, men der var desværre ikke ret mange, der deltog.
På samme måde gik det med den instruktørfest, som vi arrangerede i slutningen af
september: her var der heller ikke den store tilslutning. Så vi må desværre nok
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konstatere, at det er svært at lave sociale arrangementer for instruktører, måske fordi
vores træningssteder er spredt ud over hele byen. Men så må vi til gengæld glæde os
over, at vores mange instruktører og hjælpere laver et fantastisk flot arbejde på holdene
til glæde for alle vores medlemmer.
Det er jo ingen hemmelighed, at bestyrelsen i flere år har savnet en god springhal med
springgrave til vores dygtige springere, og vi var sidste efterår rimelig optimistiske, idet
der var tegn på, at der ville blive etableret springhal i DGI-husets hal 2 inden for de
nærmeste år; men i april kom der en mail fra DGI huset om, at springhallen var sat på
standby, da VIR i samarbejde med Vejle Kommune havde aftalt at lave en kortlægning
af behovet for springhaller i Vejle Kommune. Dette reagerede vi på ved at skrive et
læserbrev til VAF, hvorefter vi blev inviteret til møde med Kulturudvalgsformanden og
Idrætsforvaltningen i Vejle Kommune. Mødet forløb positivt og gav os håb om, at der
ville kunne findes nogle penge på næste års budget til springgrave i hal 2. Men kort
efter viste det sig, at Campus Vejle var i gang med at ombygge en gammel bilhal til
idrætshal, og de ønskede i den forbindelse at lave springgrave til brug for bl.a. deres
sportscollege-elever og var meget interesserede i at samarbejde med os. Vejle
Kommune har efterfølgende bevilget penge til det skum, der skal bruges i
springgravene. Den sidste melding, jeg har fået, er, at hallen skulle stå klar til benyttelse
til september. Det bliver utrolig dejligt, hvis vi ikke længere skal bruge tid og penge på
kørsel til og leje af hallen på Balle Efterskole.
Bestyrelsen har i den forløbne sæson brugt en del tid på at planlægge
jubilæumsaktiviteter, og heldigvis har vi haft god hjælp af et par instruktører samt Poul
Ulrich Jensen, der har skrevet vores jubilæumsskrift og Kurt Gosvig, der har lavet lay
out til plakater, billedplancher og jubilæumsskrift mm.
Vi fejrede jubilæet d. 2.nov. med optog fra Nørretorv til DGI-huset med et par
opvisninger undervejs, derefter reception i DGI-huset med over 100 deltagere, hvorefter
der var Gallaopvisning med nogle af Danmarks bedste gymnastikhold samt
Malmøflickorna; det var en meget flot opvisning. I uge 45 havde vi aktiviteter og socialt
samvær om aftenen i Nørremarkshallen, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer
kunne deltage hos forskellige instruktører. Lørdag d. 9. nov sluttede vi festlighederne
med medlemsfest i en meget flot pyntet Nørremarkshal med lækker mad og et godt
orkester, der skabte en dejlig stemning og indbød os alle til flere timers dejlig dans.
Hermed en stor tak til alle, der har hjulpet med forberedelser og gennemførelse af nogle
meget vellykkede jubilæumsaktiviteter.
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Afslutning.
Jeg er hermed nået til afslutningen af min sidste årsberetning. Jeg har haft nogle
spændende år som formand med stor indflydelse på foreningens udvikling, og jeg har
heldigvis i alle årene haft rigtigt gode bestyrelsesmedlemmer, som jeg har været glad for
at samarbejde med. Jeg er også taknemmelig for alle de dygtige og engagerede
instruktører, jeg har samarbejdet med samt for den store opbakning, jeg har følt fra
medlemmerne.
Så jeg vil slutte med at sende en stor tak til bestyrelseskolleger, instruktører og hjælpere.
Tak for et positivt og godt samarbejde og tak for en stor frivillig indsats.
Også tak til idrætsforvaltningen i Vejle Kommune, DGI huset, hallernes og skolernes
serviceledere samt DGF for et godt og konstruktivt samarbejde.
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