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Vejle gymnatik-Forening
1888-2013
Gymnastik i 125 år. Foreningen byder velkommen til en ny
og spændende sæson. Foreningen kunne den 16. september
fejre 125 års jubilæum. Dette vil blive markeret med mange
aktiviteter i uge 45.

Der skal lyde en varm velkomst og stor tak til alle vore
mange instruktører og hjælpere, som med deres meget store

5. Viborg Gym Team-Elite
6. Junior Grand Prix, Greve, rytmisk serie
7. Vejle Spring Team
8. Malmøflickorna
9. TeamGym junior VGF
10. Junior Grand Prix, Greve, vimpelserie
11. Elitehold fra Holstebro Power Tumbling
12. Malmøflickorna
13. Bolbro junior TeamGym
14. Viborg Gym Team-Elite
15. Elitehold fra Holstebro Power Tumbling
16. Malmøflickorna
17. afslutning: alle hold på gulvet
Entré voksne 50 kr., børn under 13 år gratis.
Salg af billetter på www.vejlegf.dk indtil d. 30. 10
og ved indgangen.

og ulønnede arbejde gør det muligt, at vore mange
medlemmer kan gå til gymnastik og stavgang.
Også en rigtig stor tak til alle dem, der hjalp med at omdele
23.000 årsprogrammer i august.

Aktiviteter i Nørremarkshallen i uge 45

Til slut ønskes alle en rigtig god og aktiv gymnastiksæson,
som slutter med en flot forårsopvisning d. 22. marts 2014 i
DGI-huset.

Jubilæumsaktiviteter:
Aktiviteterne starter lørdag
den 2.11.2013 med optog
gennem gågaden fra
Nørretorv til DGI-Huset.
Optoget starter kl. 10.30.
Undervejs vil der være
opvisninger ved
Rådhustorvet og i Bryggen.

Reception
I anledning af jubilæet vil det glæde bestyrelsen at se vore
medlemmer, venner og samarbejdspartnere lørdag d. 2. nov.
Kl. 12.30-14.30 i DGI-huset.

Gallaopvisning d. 2. 11. 2013 kl. 15 i DGI-huset
Kom og se forrygende gymnastik i alle genre. Gå ikke
glip af en rejse gennem gymnastikkens univers. Du vil
ikke blive skuffet.
1. Damer anno 1900
2. Kaptajn Jespersen stavgymnastik anno 1934
3. VGF fælleshold: børn fra ca. 3. kl. og voksne
4. Malmøflickorna

Alle aktiviteter i uge 45 er aflyst og er erstattet af
ovenstående program. Vi vil derfor opfordre til at tage
familie, venner og naboer eller skolekammeraterne med i
Nørremarkshallen i løbet af uge 45.
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Jubilæumsfest
Som afslutning på en
spændende jubilæumsuge hører
sig en stor fest. Derfor afholdes lørdag den 9.11.2013
kl.18.00-01.00 jubilæumsfest for medlemmer, instruktører
og hjælpere over 15 år. Der lægges op til en herlig aften med
god mad og godt humør. Du har muligheden for at mødes
med dine holdkammerater under andre rammer.
Firemandsorkester ”All Night Long”
vil spille op til dans med Hits fra
50´erne og op til dags dato.

Hvis forældre ønsker stemmeret, skal de tilmeldes
VGF´s VENNER – VGF´s STØTTEFOND inden mødet.
Dette kan ske på vores hjemmeside under årsprogram;
Prisen er 75 kr.
Efter generalforsamlingen, kl. ca. 21, er der bankospil med
mange flotte gevinster.
Vel mødt til en hyggelig aften.

VGF´s Støttefond
Bliv medlem af VGF´s støttefond og få derved adgang til
generalforsamlingen og mulighed for at få indflydelse på
dit barns forening.

Billetprisen er kun 199 kr.
Billetter købes på www.vejlegf.dk/nyheder eller hos
din instruktør senest søndag d. 3. november.

NY fiberbane:

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til den 126. ordinære
generalforsamling
onsdag d. 13. november 2013 kl. 19.00. Dørene åbnes kl.
18.30 i DGI huset med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand, ønsker ikke genvalg
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Johnny Andersen, villig til genvalg
Annemarie Gotfredsen, villig til genvalg
Else Dalsgaard, ønsker ikke genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
På valg:
Henriette Nielsen og Linda Udbye
8. Valg af 2 revisorer
På valg:
Niels Dyg og Poul Boie Pedersen
9. Valg af revisorsuppleant
På valg:
Kurt Søndergaard
10. Eventuelt
Herunder overrækkelse af jubilæumsgaver
og uddeling af idrætsmærker.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest
d. 6. november 2013.
Kun adgang for medlemmer over 7 år.
Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, har
stemmeret.

Foreningen har modtaget tilskud fra Vejle
Kommune på 25.000 kr. og fra SIV på 25.000 kr. til køb af
ny fiberbane. Banen er nødvendig for at Team Gym
Gymnasterne kan have de samme konkurrencevilkår som de
øvrige hold, da alle konkurrencer bliver afviklet med spring
på en sådan bane.

Invitation til børnedag:
Børn mellem 3 og 7 år inviteres til børnedag i
Nørremarkshallen lørdag d. 18. januar 2014.
Her skal vi lege, hygge, bruge faldskærm, hoppe,
løbe, danse, være på redskaber og meget mere.

Dødsfald
VGF har desværre her kort før vores jubilæum mistet to af
vores trofaste æresmedlemmer.
Signe Troelsen, medlem siden 1954, instruktør på flere
forskellige hold, arrangør af et utal af stævner og
opvisninger, døde i marts måned kort før vores
forårsopvisning.
Harald Hendriksen, medlem siden 1930, aktiv
konkurrencegymnast i sine unge dage, instruktør på
herrehold samt medlem af bestyrelsen døde i juli måned.
Æret være Signe Troelsens og Harald Hendriksens minde

