16/11 2016 DGI Huset Vejle

Årsberetning for sæson 2015/2016 til Vejle Gymnastik-Forenings 129. ordinære
generalforsamling.

Medlemsstatistik:
Min første beretning vil jeg indlede med lidt medlemsstatistik. Ved kalenderårets start,
hvor medlemsantallet skulle indberettes, havde vi i alt 1170 medlemmer, og de fordeler
sig således: 0-12 år = 485 medlemmer, 13-18 år = 78 medlemmer, 19-24 år = 46
medlemmer, 25-59 år = 167 medlemmer og over 60 år = 394 medlemmer. Ved
sæsonens slutning var medlemstallet øget yderligere, så vi kom op på omkring 1500
medlemmer. Det skyldtes især nye medlemmer på vores sommerhold, som der igen var
meget stor tilslutning til.

Hold, instruktører og hjælpere:
Så mange medlemmer kræver også mange instruktører og hjælpere, og i den forløbne
sæson har vi haft 88 frivillige til at tage sig af gymnastik og stavgang på 49 forskellige
hold samt sommerholdene, som har fordelt sig på 13 forskellige lokationer i Vejle. Dette
kræver også en stor indsats af holdenes kontaktpersoner i bestyrelsen, som skal rundt
mange forskellige steder for at holde sig ajour med instruktører, rekvisitter og
redskaber. Til gengæld er det jo dejligt, at vi har aktiviteter og gode tilbud til gymnaster
rundt omkring i det meste af Vejle by.
I den forløbne sæson startede vi op med et helt nyt springhold kun for drenge.
Vejledrengene fik med holdets flittige instruktører fin tilslutning og succes, således
holdet også i fremtiden kan blive ved med at bestå.
Det samme gjorde vi med Dance Fusion, som er et rytmehold for de gymnaster, som
går i 3.-6. klasse. Selvom holdets instruktør sprang fra i sidste øjeblik lykkedes det os
alligevel at finde en anden instruktør, som kunne overtage holdet. Og endnu engang
pga. en flot indsats fra instruktørens side kom holdet så godt i gang, at holdet igen i
indeværende sæson er flydt med en masse glade gymnaster.
Efter nytår startede vi et hold, som henvendte sig til forældre med børn i alderen 5-18
mdr. Babygymnastik blev en succes, og vi har derfor i indeværende sæson også valgt
at udbyde holdet i hele vinterhalvåret.
Da vi skulle starte op med sommerholdene kunne vi tilbyde hele 15 forskellige hold,
hvilket var det største antal sommerhold vi har haft.
Herfra skal lyde en meget stor tak til alle instruktører og hjælpere for det store arbejde,
de uge efter uge udfører på alle foreningens hold.

Årets aktiviteter:
Ud over de ugentlige træningerne på alle holdene, så har VGF i den forløbne sæson
arrangeret og deltaget i følgende aktiviteter
Midt i september arrangerede vi igen Børnedagen for gymnaster i alderen 3-7 år.
Gymnasterne hyggede sig, og havde en rigtig god dag i Hældagerhallen.
21. december deltog over 40 gymnaster til julespring på Campus. Hallen var fyldt med
julemusik og en masse spring inden julepausen.
Efter succesen med julespring gentog vi den igen i uge 7. Denne gang bare med tre
træninger spredt over tre hverdage. Eneste forskel på indholdet var at julemusikken
denne gang var skiftet ud med tyrolermusik.
Ved DGI Sydøstjyllands forårsopvisninger i DGI Huset i marts deltog fra VGF
Rhytme&Dance, TeamGym Micro-, Mini- og Juniorholdene og SpRytme, ligesom
sidstnævnte hold også lavede en fin opvisning ved DGI’s junior/voksen opvisning på
BGI Akademiet i april.
Tredje lørdag i marts afholdt vi VGF’s egen forårsopvisning i DGI huset med deltagelse
af 16 af holdene fra foreningen samt DGI’s førstehold og Junior Syd som gæstehold.
Både TeamGym Micro-, Mini- og juniorholdet har ud over at stille op i forskellige
begynder- og testkonkurrencer også i løbet af sæsonen deltaget i Jysk mesterskab, DM
kvalifikation og DM finaler. Alle holdene har udviklet sig, og bliver bedre og bedre år
efter år. Hvilket også kunne ses til JM, hvor det blev til guldmedaljer til det bedste af
Miniholdene i deres række. Til DM blev det igen til medaljer til VGF. Denne gang i form
af sølvmedalje til Juniorholdet i deres række. Ud over de vundne medaljer var det også
tæt på for flere af holdene, da de har hentet flere 4. og 5. pladser til både JM og DM.
I sommerpausen arrangerede VGF i samarbejde med andre foreninger og DGI en
tredages gymnastikskole i Ågård for godt 100 piger og drenge fra 1.-4. klasse.
Det blev også i sommerpausen tid til at VGF i samarbejde med GymDanmark
arrangerede en TeamGym sommerskole på 3 dage i Nørup med deltagelse af 39
gymnaster i alderen 7-14 år. Der skal i den forbindelse lyde en tak til Ruth Larsen, som
havde ansvaret for afviklingen af denne sommerskole.

Økonomi:
Som vi senere kan se af regnskabet har vi i denne sæson ikke modtaget et beløb fra
Hennys Christensens fond. Men vi kan ud fra budgettet se, at vi har fået tilsagn om et
større beløb i indeværende sæson. Og vi sender derfor Henny en venlig tanke med tak
for, at vi har muligheden for at kunne modtage penge fra hendes fond.

Bestyrelsens arbejde:
Der skal til at starte med lyde en tak til Jette Hesthaven som trådte til som konstitueret
formand fra sæsonens start og frem til generalforsamlingen. Vi har afholdt cirka 10
bestyrelsesmøder, opstarts- og sæsonafslutningsmøde hvor instruktørerne også var
med. Derudover har de fleste udvalg også holdt møder i løbet af sæsonen. Især
TeamGym udvalget har holdt mange og lange møder, da deres sæson strækker sig
over cirka 41 uger, og der er mange ting som skal koordineres i forhold til konkurrencer
osv. Vi har også været til flere møder med Vejle kommune, VIR og Rosborg
Gymnasium forbindelse med opføring af deres nye byggeri.
Fremtiden:
Jeg ser positivt på fremtiden, da vi er kommet godt i gang med indeværende sæson. Vi
udvider os positivt på flere forskellige områder, og går en spændende sæson i møde.
Her tænker jeg på flere forskellige ting. Blandt andet flytning til det nye byggeri ved
Rosborg Gymnasium for nogle af vores hold, de forskellige holds udvikling og at
SpRytme, som ikke tidligere har været større end i år, og for anden gang skal
repræsentere Vejle Gymnastik-Forening til Landsstævnet. Der denne gang bliver
afholdt i Ålborg næste sommer.

Afslutning:
Jeg er hermed nået til afslutning på min første årsberetning, og jeg vil benytte
lejligheden til på bestyrelsens og egne vegne at takke alle vore engagerede instruktører
og hjælpere for et positivt samarbejde og for deres store frivillige indsats. Også tak til
Kultur og Fritid i Vejle Kommune, hallernes og skolernes servicemedarbejder samt
Gymdanmark og DGI for et godt og konstruktivt samarbejde. Og til slut vil jeg sige mine
bestyrelseskolleger tusind tak for deres store arbejde og vilje til at samarbejde og
udvikle foreningen i det forløbne år. Og for deres opbakning til mig i mit første år som
formand.

Johnny Andersen

