Vejle Gymnastik-Forenings 123. ordinære generalforsamling d. 17. november
2010 i DGI huset.
Bestyrelsens årsberetning.
Medlemsstatistik:
Selvom vi i den forløbne sæson har haft en beskeden nedgang i medlemstallet, er vi
stadig en af de største gymnastikforeninger i Danmark. Vi havde ved årets
begyndelse 1621 aktive medlemmer, hvilket er et fald på 31 i forhold til året før. Vi
havde et uændret antal børn under 18 år på 636, og heraf er ca 1/3 drenge. Der var en
fremgang på godt 50 medlemmer til 505 i aldersgruppen 60+, og et næsten
tilsvarende fald i medlemmer mellem 19 og 60 år, så det er vel et tegn på, at rigtigt
mange mennesker fortsætter med gymnastikken, når de bliver ældre.
Instruktører og hjælpere:
Så mange medlemmer kræver også mange instruktører og hjælpere, og i den forløbne
sæson har vi haft 90 frivillige til at tage sig af gymnastik og stavgang på 50
forskellige hold, som foregik 18 forskellige steder i byen. Dette kræver også en stor
indsats af holdenes kontaktpersoner i bestyrelsen, som skal rundt mange forskellige
steder for at holde sig ajour med hold, instruktører, rekvisitter og redskaber. Til
gengæld er det jo dejligt, at vi har aktiviteter og gode tilbud til borgerne i alle dele af
Vejle by.
Vi er i VGF heldigvis begunstiget af, at mange af vore instruktører og hjælpere er
meget trofaste og bliver i foreningen i mange år, og ved forrige sæsons afslutning var
der kun 4 instruktører og 10 unge hjælpere, der forlod os. Disse blev heldigvis
rimeligt let erstattet af andre engagerede og dygtige instruktører og hjælpere, så vi
ved sæsonstart dels kunne oprette alle eksisterende hold, og dels var i stand til at
udbyde to nye aerobichold samt et spring-rytme konkurrencehold.
I sidste sæson oplevede vi en større tilstrømning til SpRytmeMix, der er et hold for
unge/voksne rytme- og springgymnaster af begge køn. Holdets instruktører Anne
Dorthe, Johnny og Jesper har gjort et flot arbejde med alle disse gymnaster, som ud
over at lave nogle fine opvisninger også har været gode til at give en hjælpende hånd
med ved foreningens arrangementer og indtjening af penge til klubkassen, ligesom en
del af dem er instruktører og hjælpere på vores børnehold.
Da det er vigtigt for os at sikre en høj kvalitet i undervisningen, bruger vi mange
penge på uddannelses- og inspirationskurser. Vore instruktører er flittige til at gøre
brug af tilbudene og er dygtige til at inddrage nye ideer i deres undervisning, så
foreningen hele tiden udvikler sig og følger med tiden.
Herfra skal lyde en meget stor tak til alle instruktører og hjælpere for det store
arbejde, de udfører på holdene.
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Årets aktiviteter:
Foruden træningsaktiviteterne på de 50 hold har VGF i den forløbne sæson deltaget i
følgende arrangementer og opvisninger:
D. 31. okt. afholdt vi ”Springlørdag” på Balle efterskole med deltagelse af knap 50
springere, fra 9 år og op.
Børnenes gymnastikdag blev afholdt i Nørremarkshallen d. 7. november med
deltagelse af knap 30 børn fra 0. klasse til 9 år samt seks instruktører.
Der har i mange år været tradition for, at DGF´s sydjyllandskreds har afholdt såvel
Elitestævne som Gymnastikkens dag, men sidste år blev disse to opvisninger erstattet
af Sydjysk fællesstævne, som VGF stod som arrangør af d. 7. marts. Det foregik i
DGI huset, og til trods for at vi ikke kunne få lov til at bruge indgangen i forhallen,
blev opvisningen med over 800 gymnaster fordelt på 44 hold afviklet på en yderst
tilfredsstillende måde og med et pænt overskud til foreningskassen.
I hal 2 var der opstillet spring- og legeredskaber, hvor de deltagende børn kunne
boltre sig under den ca 8 timer lange opvisning.
Fra VGF deltog følgende hold: Vejles Vildkatte, Turbospringere, minitalenter,
spring-rytme konkurrenceholdet, spRytmeMix, Rhythm´n Funk, Talentholdet og
Vejle Spring Team.
Ved DGI Sydøstjyllands forårsopvisninger i Vingsted i marts deltog fra VGF
Minitalenterne og SpRytmeMix, ligesom sidstnævnte hold også lavede en fin
opvisning ved junior/voksen-aftenen i DGI huset d. 8.4.
Ud over disse store opvisninger var VGF repræsenteret ved flere mindre opvisninger
i foråret:
Vejles Vildkatte gav en fin lille opvisning i Bilka 28.2,
Discotøser samt Vejles Vildkatte optrådte ved en aktivitetsdag hos Toyota 21.3,
og SpRytmeMix deltog ved lokalopvisningerne i Tørring, Vonge og Balle.
Da vores aerobichold på Rødkilde Gymnasium desværre måtte aflyse flere træninger
i marts på gr. af terminsprøver, lavede vi i stedet for en fælles aerobicdag d. 20. marts
i Nørremarkshallen, hvor vores dygtige aerobicinstruktører sørgede for god og festlig
motion til alle fremmødte.
Sidste lørdag i marts afholdt vi vores foreningsopvisning i DGI huset med deltagelse
af 22 børne- og ungehold; voksenholdene er desværre ikke interesserede i at vise
deres færdigheder frem.
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I sommerferien arrangerede VGF i samarbejde med 5 andre foreninger en tredages
gymnastikskole for godt 100 piger og drenge fra 1.-4. klasse. Her var Lis og John
Vilholm et meget vellidt og omsorgsfuldt forplejningspersonale for såvel instruktører
som deltagende børn. Stor tak til jer begge.
Spring-rytme konkurrencehold:
Sidste sæson oprettede vi et spring-rytmehold med deltagelse af 9 piger i alderen 8 til
12 år. De trænede to gange om ugen, hvoraf den ene gang var på Balle efterskole,
hvor der er springbane, springgrav og nedgravede trampoliner. Hermed fik pigerne de
bedste muligheder for at udvikle sig, og med flittig træning og et stort engagement fra
både trænere og gymnaster gjorde pigerne store fremskridt.
Ved begynderkonkurrencen i februar ved de åbne jyske mesterskaber blev de
nummer tre ud af tre hold og med nogle pæne karakterer.
Holdet er i år blevet udvidet med et par dygtige piger og arbejder flittigt frem mod
forårets konkurrencer, hvor de stiller op i juniorrækken. Held og lykke med det til
såvel gymnaster som instruktører.
Vejle Spring Team:
I hele den forløbne sæson har Vejle Spring Team arbejdet meget ihærdigt både
gymnastisk og med indtjening af penge til sommerens store opvisningstur, der gik til
EXPO i Kina. Gymnasterne og trænerne har bl. a. tjent penge på en del opvisninger,
omdeling af blade og programmer, salg af juletræer samt lotteri.
Og derudover har en forældregruppe gjort et kæmpearbejde med at forberede og
afvikle et nøglelotteri, hvor hovedgevinsten var en bil. Heldigvis gav det et stort
overskud, som blev brugt til at nedbringe rejseprisen for deltagerne. Michael Hohn
vil senere give et overblik over økonomien i lotteriet.
Vejle Spring Team lavede nogle flotte opvisninger på Expo med Den lille Havfrue i
baggrunden, og flere af gymnasterne fik lejlighed til at tale med Kronprins Frederik
og blive fotograferet sammen med ham. For alle deltagerne var det en fantastisk tur,
og jeg vil hermed takke instruktører og ledere for det store arbejde, de har gjort, for at
gymnasterne kunne få en oplevelse for livet.
Økonomi:
Som vi senere skal se af regnskabet, fik vi 20.000 kr. fra Henny Christensens fond, og
vi sender derfor Henny en venlig tanke med tak for, at vi hvert år kan modtage penge
fra hendes fond. Årets donation er dels blevet brugt til leje af hal på Balle Efterskole
til spring-rytme konkurrenceholdet og dels til rekvisitter til pigegymnastik.
Tak til Vejle Kommune for et tilskud på 8.000 kr fra Foreningspuljen til køb af
forskellige skumredskaber.
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Da rigtigt mange af vore medlemmer sidste år bakkede op om uddeling af vores
årsprogram, resulterede det i en besparelse på ca 10.000 kr i forhold til sidste år, og
nogle af disse penge har vi så i stedet for brugt til uddeling af frugt på børneholdene
efter træningen i forsøg på at give børnene sunde vaner. Dette gør vi også i
indeværende sæson.
Som alle vist ved, skal Vejle Kommune spare inden for stort set alle områder, og det
kommer vi desværre nok også til at mærke. Økonomiudvalget arbejder med planer
om at indføre brugerbetaling på haller og gymnastiksale i næste sæson samt at
reducere medlemstilskuddet, som gives til børn og unge under 25 år. Begge dele vil
sætte sig kraftige spor i vores regnskab, så det kan evt. blive nødvendigt med en
kontingentforhøjelse i næste sæson.
For at skaffe nogle indtægter er et par bestyrelsesmedlemmer gået i gang med at
udarbejde et sponsorkoncept, som med tiden gerne skulle bidrage til foreningens
økonomi.
Medlemsregistrering m.m. på hjemmesiden.
I løbet af foråret fik vi i samarbejde med firmaet Grafioso fra Silkeborg udarbejdet en
ny hjemmeside, hvor alle medlemmer fra denne sæsons start kunne tilmelde sig og
betale. Og selv om nogle få medlemmer ikke har været i stand til at gøre det selv,
men har haft behov for hjælp, så har det været en meget stor lettelse for Jane Jensen,
der står for medlemsregistrering og betaling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige medlemmerne tak for en god modtagelse af det nye system, til trods for at det har
voldt nogle af jer lidt problemer.
Ud over medlemsregistrering kan vi ved hjælp af hjemmesiden sende beskeder dels
ud til de enkelte hold og dels til alle, som vi f.eks. netop har gjort med VGF NYT.
Det sparer os for meget trykkearbejde og mange penge. Også vores arrangementer og
nyheder kan vi lægge ud på hjemmesiden, så der ikke skal kopieres så mange
indbydelser. Vi arbejder stadig med nogle af funktionerne på hjemmesiden, så den
kan blive så god som muligt.
Træningsfaciliteter:
Selv om vi har gode træningsfaciliteter til springhold på Rødkilde Gymnasium og i
Nørremarkshallen, mangler vi meget både springgrav og nedgravede trampoliner til
vores dygtige springere, så vi kan fastholde dem i foreningen. Sidste år satte vi vores
lid til udbygning og modernisering af DGI huset, og der var da også medtaget en
springhal i vinderprojektet. Men siden hen har det vist sig, at de kommunale
besparelser også har ramt dette projekt, så det ser ikke ud til at blive gennemført
foreløbigt. Vi er derfor i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme
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med forslag til projektering og finansiering af en udbygning af Nørremarkshallen, så
vi kan få de ønskede forhold til springgymnasterne. Vi vil naturligvis være
taknemmelige, hvis nogle af vores medlemmer har en specialviden eller kontakter,
der kan hjælpe os.
Endvidere har vi netop besluttet at købe en ny 15 m springbane, som skal bruges til
springholdene i Nørremarkshallen, således at gymnasterne der får bedre muligheder
for at dygtiggøre sig. Flere af disse springere fungerer samtidig som instruktører på
børnespringhold, så også af denne grund er det vigtigt at forkæle dem lidt.
Hovedorganisationer:
Danmarks Gymnastik Forbund ændrede i sidste sæson deres medlemskontingent, så
det ikke længere indeholder forsikringskontingent på 11 kr pr foreningsmedlem.
Dette betyder, at VGF har betalt ca 10.000 kr mindre i år end sidste år for at være
medlem af DGF. I stedet for opkræver DGF en konkurrencelicens på 200 kr for alle
gymnaster, der deltager i konkurrencer. På denne måde er det billigere for
breddeforeninger at være medlem
DGF har med en stor bevilling på 4 mill. Kr fra Danmarks Idrætsforbund igangsat et
arbejde med at rekruttere og fastholde medlemsforeninger og gymnaster. Dette har
bl.a. givet sig udtryk i, at lokalforeninger har mulighed for at afholde og tjene lidt
penge på lokale kurser. Og for en stor forening som VGF med mange instruktører er
dette meget attraktivt, idet vi får mulighed for at sende vore instruktører på kurser her
i Vejle, så vi sparer tid og penge på transport, samtidig med at vi får et beløb for hver
udefra kommende kursist. Her i efteråret afholder vi to sådanne kurser og planlægger
et tredje til foråret.
Også samarbejdet med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger fungerer fint, bl.a
gennem det lokale foreningsforum, hvor foreningerne udveksler erfaringer og
samarbejder om opvisninger, fællestræninger og gymnastikskoler. Derudover
deltager vores instruktører ofte på DGI´s kurser.
Afslutning:
Hermed er jeg nået til afslutning på endnu en årsberetning, 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 velfungerende
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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