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Velkommen
til en ny og spændende sæson
i Vejle Gymnastik-Forening.
Også en varm velkomst og
stor tak til alle vore mange
instruktører og hjælpere, som
med deres meget store og
ulønnede arbejde gør det
muligt, at vore mange
medlemmer kan gå til
gymnastik og stavgang.
Denne sæson er starten på 125 års jubilæet. Og det skal
ingen være i tvivl om. Selve jubilæet vil blive markeret til
november 2013 men til forårsopvisningen tyvstarter
begivenhederne.
Antallet af medlemmer ligger på samme niveau som de
tidligere år. Medlemstallet ligger på ca 1500 aktive
gymnaster i alle aldre.
Herfra skal også lyde en rigtig stor tak til alle dem, der hjalp
med at omdele 23.000 årsprogrammer i august.
Til slut ønskes alle en rigtig god og aktiv gymnastiksæson,
som slutter med en flot forårsopvisning d. 23. marts 2013
i DGI-huset.
Ruth Larsen

Zumba for alle
Den 18. november fra kl. 10:00-13:00 kan man
komme og få en ekstra træning zumba, eller prøve
det for første gang. Der vil være 3 uddannede
instruktører, der vil lave forskellige former for
zumba. Det finder sted i Nørremarkshallen og
koster kun 50,- kr. Det er ikke et krav, at man er
medlem af VGF for at deltage. Tilmelding og
betaling her:
http://vejlegf.dk/aarsprogram_og_tilmelding/zumb
a_for_alle_d_18_november_2012/

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til den 125. ordinære
generalforsamling
onsdag d. 7. november 2012 kl. 19.00,
dørene åbnes 18.30,
i DGI huset med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede
regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand, villig til genvalg
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Kasserer Jane Jensen, villig til genvalg
Jette Hesthaven, villig til genvalg
Lise Hohn, villig til 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. 30. oktober 2012.
Kun adgang for medlemmer over 7 år.
Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt
15 år, har stemmeret.
Hvis forældre ønsker stemmeret, skal de
tilmeldes
VGF´s VENNER – VGF´s STØTTEFOND
inden mødet.
Dette kan ske på vores hjemmeside under
årsprogram; pris 75 kr
Efter generalforsamlingen kl. ca. 21, er der
bankospil med mange flotte gevinster.
Vel mødt – til en hyggelig aften.
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Røgfrit
idrætsmiljø:
Alle skoler er nu røgfrit
område, både indendørs og
udendørs, så hvis man
ønsker at ryge, skal man gå helt uden for skolens
område.
I haller, der ikke ligger på en institutions område,
må man gerne ryge udendørs, men ikke
indendørs.

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.

Gymnastikskole stor succes
Gymnastikskolen i
august blev
afholdt med stor
succes i
samarbejde med 5
andre foreninger
på Ågaard
Efterskole. Der var 120 børn, som hyggede
sig i tre dage, hvor den stod på gymnastik,
rytme, spring, leg og hygge. Succesen
gentages, så hvis du gik glip af denne
fantastiske oplevelse sammen med 120 andre
børn, så hold øje med tilmeldingen til den
næste gymnastikskole, hvor der igen skal
være fart over feltet.

DGI landsstævne i Esbjerg:

Landsstævnet er for deltagere fra 15 år.
Gymnaster fra vores område har mulighed for at
tilmelde sig Motionsholdet, Senior M/K 55+, eller
nogle foreningshold. VGF arbejder på at udbyde
SpRytme som et foreningshold med spring og
rytme for gymnaster i alderen 15-40 år. Læs mere
på DGI´s hjemmeside: www.dgi.dk

Webshop
Vejle Gymnastik-Forening har lavet et samarbejde
med Sportsfirmaet.dk ang. webshop. Det er ikke et
krav, at man er medlem af VGF for at handle i
shoppen. Så fortæl familien, naboen, kollegaen og
hele skolen om shoppen. Og der er ikke kun
gymnastiktøj i shoppen, så det skulle være muligt
at handle til hele familien. Og der er mange penge
at spare. Der kommer hele tiden nye produkter i
shoppen, så kig forbi med jævne mellemrum. Det
sidste nye er vinterstøvler og gymnastiktøj fra
Chopar. Du finder shoppen på vores hjemmeside
eller her: http://vejlegf.dk/forside/webshop/

