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Årsberetning for sæson 2016/2017 til Vejle Gymnastik-Forenings 130. ordinære
generalforsamling.

Medlemsstatistik:
Jeg vil indlede med lidt medlemsstatistik. Ved kalenderårets start, hvor medlemsantallet
skulle indberettes, havde vi i alt 1163 medlemmer, hvilket er et lille fald på 7 medlemmer i
forhold til sæsonen før. Medlemmerne fordeler sig således: 0-12 år = 500 medlemmer, 1318 år = 120 medlemmer, 19-24 år = 47 medlemmer, 25-59 år = 146 medlemmer og over
60 år = 350 medlemmer. Ved sæsonens slutning var medlemstallet øget yderligere, så vi
kom op på knap 1500 medlemmer. Stigningen skyldtes nye medlemmer på vores
sommerhold, som der igen var meget stor tilslutning til. Overordnet set har der været en
tilgang på 58 medlemmer under 25 år, samt en tilbagegang på 65 medlemmer der var
over 25 år.

Hold, instruktører og hjælpere:
Knap 1500 medlemmer kræver mange instruktører og hjælpeinstruktører. I den forløbne
sæson, har 94 frivillige tages sig af gymnastik og stavgang på 50 forskellige hold, inkl.
sommerholdene. Holdene har fordelt sig på mange forskellige lokationer i hele byen.
Med så mange frivillige, hold og træningssteder kræver det en stor indsats af holdenes
kontaktpersoner i bestyrelsen, som skal holde sig ajour med instruktører, rekvisitter og
redskaber. Til gengæld er det positivt, at vi har aktiviteter og gode tilbud til medlemmerne
rundt omkring i det meste af Vejle by.
I den forløbne sæson startede vi op med to nye dansehold i aldersgruppen 4-6 år, Little
Stars og 7-10 år, Dansepigerne. Der var fin tilslutning til begge hold, som blev en succes.
Desuden blev Åben Springtræning startet op. Holdet henvender sig til gymnaster over 13
år, og er struktureret på en måde, så man enten inden hver træning kan betale til
instruktøren for at deltage eller på vores hjemmeside, betale kontingent for en hel sæson.
Da vi skulle starte op med sommerholdene kunne vi tilbyde hele 12 forskellige hold.
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 træninger samt ekstra- og weekendtræning på alle holdene, så har
VGF i den forløbne sæson arrangeret og deltaget i følgende aktiviteter:
25. september var 40 instruktører og bestyrelsesmedlemmer klar til at se Verdensholdet i
DGI Huset. Efter deres show var vi ude og spise sammen, hvilket var et hyggeligt
arrangement.
24. december deltog over 50 gymnaster til julespring i den nye springhal på Rosborg.
Hallen var fyldt med julemusik og en masse spring af både børn og voksne inden
julepausen.
Efter succesen med julespring gentog vi den igen d. 28/12, så julepausen ikke skulle føles
så lang. Eneste forskel på indholdet var at julemusikken denne gang var skifter ud til fordel
for almindelig musik.
SpRytme, som er et af holdene i foreningen arrangerede i februar SmugKig i DGI Huset.
Det er en forvisning hvor hold fra VGF og andre foreninger kunne afprøve deres opvisning
inden de rigtige opvisninger i marts.
Ved DGI Sydøstjyllands forårsopvisninger i DGI Huset i marts deltog der hele 7 hold fra
VGF.
DGI’s junior/voksen opvisning på BGI Akademiet havde også deltagelse af 2 hold fra VGF.
Tredje lørdag i marts afholdt VGF’s egen forårsopvisning i DGI huset med deltagelse af 18
hold fra foreningen samt UPS pigerne fra Søvind, DGI’s førstehold og Junior Midt som
gæstehold. Opvisningen var igen en succes med over 1200 tilskuere, 600 gymnaster og
50 instruktører.
TeamGym Micro-, Mini- og juniorholdet har udover 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
kunne ses på den store medaljehøst for alle holdene efter alle konkurrencerne. Det er
både blevet til guld, sølv, bronze og fine placeringer for alle holdene.
Til Landsstævnet i Ålborg var VGF repræsenteret i form af SpRytme som deltog med 45
gymnaster og instruktører. Holdet lavede en god opvisning for en næsten fyldt hal.
I sommerpausen arrangerede VGF, i samarbejde med DGI og andre foreninger, en
tredages gymnastikskole i Ågård for godt 120 piger og drenge fra 1.-4. klasse.
Der blev også i sommerpausen tid til at VGF, i samarbejde med GymDanmark,
arrangerede en TeamGym sommerskole på 3 dage. Denne gang var sommerskolen blevet
flyttet til de nye lokaler på Rosborg. Der deltog 55 gymnaster i alderen 7-14 år, hvilket var
det største deltagerantal hidtil. Der skal i den forbindelse lyde en tak til instruktørerne, Else
Dalsgaard og Ruth Larsen. Uden dem ville det ikke være muligt at afvikle denne
sommerskole.

Økonomi:
En gruppe forældre har i løbet af en længere periode søgt forskellige fonde, da vi i
forbindelse med flytning til de nye lokaler på Rosborg, skulle bruge en masse penge på
nye redskaber. Der skal lyde en stor tak til dem alle, for den store indsats de har gjort. Der
skal også lyde en tak til Spar Nord-, Jelling Sparekasse- og Sydbank fonden som har ydet
store tilskud til anskaffelse af redskaber.
Som vi senere kan se af regnskabet har vi modtaget et langt større beløb fra Hennys
Christensens fond, end vi kunne håbe på. Jane vil i forbindelse med regnskabet komme
mere ind på årsagen hertil. Vi sender derfor Henny en venlig tanke med tak for, at vi har
muligheden for at kunne modtage penge fra hendes fond.

Bestyrelsens arbejde:
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. Vi har desuden været til flere møder med Vejle kommune, VIR og Rosborg
Gymnasium i forbindelse med opføring af deres nye byggeri og flytning der til i efteråret. Vi
har samtidig haft en lang dialog med Vejle Kommune i forbindelse med flytning af et af
vores herreholds træningstid.

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. Vi
kan også mærke betydningen af den zapperkultur, der spreder sig inden for idrætten. Vi
får større tilgang til de af vores hold, hvor man komme og gå som man vil. Samt de hold
der ikke strækker sig over en hel sæson.
Igen i år har vi en stor tilgang på vores TeamGym hold. Det betyder, at vi i fremtiden er
nød til at se på hele strukturen for TeamGym og de andre springhold i foreningen.
Vi er desuden nød til at forhold os til det faktum, at vi har mistet medlemmer i gruppen
over 25 år. En stor del af det kan tilskrives herreholdet som fik flyttet deres træningstid.

Afslutning:
Jeg er hermed nået til afslutning på min 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 GymD
anmark 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.

Johnny Andersen

