Vejle Gymnastik-Forenings 125. ordinære generalforsamling d. 7. november
2012 i DGI huset.
Bestyrelsens beretning.
Medlemsstatistik:
Årets beretning vil jeg indlede med lidt medlemsstatistik. Ved kalenderårets start,
hvor medlemsantal skulle indberettes til Kommune og idrætsorganisationer, havde vi
i alt 1537 medlemmer, hvor vi året forinden havde haft 1568. Der var et lille fald i
antallet af medlemmer under 60 år, men til gengæld en lille stigning i medlemmer
over 60 år. Ved sæsonens slutning var vi kommet op på omkring 1600 medlemmer,
hvilket skyldtes nye medlemmer på vores sommerhold.
Hold, instruktører og hjælpere:
I den forløbne sæson havde vi 53 gymnastik- og stavgangshold, og i forhold til året
før blev der nedlagt 2 hold og oprettet 2 andre. Der har også været lidt udskiftning på
instruktør- og hjælpersiden, idet der er kommet 16 nye instruktører og hjælpere,
således at vi i alt havde 91 frivillige til at tage sig af alle vores gymnaster. Vi er
meget glade for, at der hvert år kommer nye frivillige, der har lyst til at give en hånd
med i VGF; bl.a. er der mange af vores gymnaster, der er hjælpere på andre hold. Og
derudover har vi jo heldigvis mange trofaste instruktører, der har været med i
foreningen i mange år.
Således havde Finn Frederiksen sidste år 40 års instruktørjubilæum og fik på
generalforsamlingen tildelt Frøs Herreds sparrekasses lederpris for sit store
engagement i Vejle Spring Team. Endnu en gang til lykke med det, Finn.
Johnny Andersen blev i juni måned hædret af Middelfart Sparekasse, som gav ham
en flot og fortjent hæder som ildsjæl for det utroligt store arbejde, han gør for VGF
både som bestyrelsesmedlem og instruktør på TeamGym junior og SpRytme. Til
lykke med det, Johnny.
Og foreningens ældste instruktør, Signe Troelsen, blev hædret med en bronzebuste.
Det skete 24.april på Idrætshøjskolen i forbindelse Højskoledagen, som Signe med
stor tilslutning og succes har arrangereret i mere end 25 år. Idrætshøjskolens
forstander afslørede busten, der efterfølgende er blevet opstillet i forhallen i DGI
huset. Hjertelig til lykke med det, Signe.
Kort efter sæsonstart måtte vi desværre sige farvel til instruktøren på det nye hold
”Puls og Powerdance”, som var kommet rigtigt godt fra start med mange deltagere.
Det lykkedes at få en ny instruktør til holdet, men da hendes gymnastik ikke var
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magen til, stoppede mange af deltagerne. Efter jul startede Nynne i stedet for et hold
Zumba-toning, og det blev en stor succes.
Da vores instruktører på trampolinholdet kom i vanskeligheder og ikke kunne
varetage undervisningen efter jul, sprang Johnny og vores tidligere
trampolininstruktør Pia til som vikarer i resten af sæsonen. Holdet deltog derfor ikke i
konkurrencer i foråret.
I foråret solgte Vejle Kommune Charlotteskolen, hvor vi havde flere hold. Ved den
nye fordeling af gymnastiksale skulle vi derfor finde andre steder til disse hold. Det
lykkedes heldigvis at få dem placeret dels på Damhaven og dels på Langelinies skole
på nogenlunde samme tidspunkter, som de lå i forvejen. Dog måtte vi slå to
damemotionshold sammen, men det ser heldigvis ud til at fungere fint.
Da der i foråret blev et par ledige timer i Spejlsalen i DGI huset, oprettede vi et hold
med GYMFIT Dance, hvor der blev motioneret med forskellige danse, bl. a.
kredsdanse, vals og folkedanse.
Vi afprøvede også et forløb med det nye koncept: GYMFIT Senior M/K, hvor
mottoet er: Man bliver ikke yngre, men det bliver sjovere at blive ældre. Det blev
godt modtaget, så det er på programmet i denne sæson.
Og på Nørmarksskolen blev der startet et nyt zumbahold.
Derudover havde vi sommertræning på to springhold, på aerobic, Zumba på
Damhaven, TeamGym, SpRytme og Vejle Spring Team, ligesom stolemotion og
stavgangsholdene fortsatte til midt i juni. Dejligt at flere af vores instruktører vil
udbyde sommerhold, så vi har mulighed for at imødekomme ønsket om en længere
sæson fra mange medlemmer.
Fra min og bestyrelsens side skal der hermed lyde en stor tak til alle vores dygtige og
engagerede instruktører og hjælpere for det store arbejde, de har ydet i den forløbne
sæson.
Årets aktiviteter:
Ud over de faste ugentlige træninger har mange af VGF´s instruktører og gymnaster
deltaget i og været med til at arrangere forskellige aktiviteter.
Således viste Gitte Balling og hendes Zumbahold en række flotte zumbadanse i
Nørremarkscentret i slutningen af september i forbindelse med Spot Light festivalen,
hvis tema var ”Sundhed”.
Johnny Andersen har stået for afholdelse af springdag på Vesterlund efterskole i
januar samt Zumba eventer i Nørremarkshallen i november og februar. Tak til
instruktørerne og til Johnny for nogle gode arrangementer.
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TeamGym minipiger stillede op i mikrorækken ved Åbent jysk mesterskab i
Silkeborg sidste weekend af februar. Det var første konkurrence for mange af
pigerne, og de sluttede på en 6. plads.
TeamGym junior var også med ved Åbent Jysk og fik en 6. plads i deres pulje.
Derudover har de deltaget ved Nordjysk mesterskab samt DM i april i Tåstrup, hvor
de sluttede på en flot 3. plads i deres pulje.
Til lykke til alle TeamGym-pigerne og deres energiske instruktører med deres fine
placeringer.
VGF var arrangør af DGF Sydjysk fællesopvisning d. 4. marts. Her deltog TeamGym
junior og mini, Turbospringere, Minitalenter, Talentholdet, Rhytme & Dance,
SpRytme, Vejle Spring Team samt et senior Grand Prix hold, der i foråret trænede i
VGF´s regi. Holdet deltog ved Jysk mesterskab i Vejen 14 dage senere og fik her en
fjerdeplads.
Ved DGI´s opvisninger i marts var VGF repræsenteret af TeamGym holdene,
spRytme, Rhythm´n Funk og Rhytme & Dance.
Ved vores egen forårsopvisning i marts deltog 23 hold med i alt ca. 500 gymnaster og
1000 tilskuere. Der var et bæger stævnesnacks til alle børneholdene efter deres
opvisning. I hal 2 var der stor aktivitet på de opstillede gymnastik- og legeredskaber.
Vejle Spring Team har som sædvanlig lavet mange flotte opvisninger, og
sommerturen gik i år til Prag.
VGF var i sommerferien atter medarrangør af gymnastikskole på Ågård efterskole,
hvor der deltog ca 120 drenge og piger fra 1. – 4. klasse. Det var tre lærerige, sjove
og aktive dage for de deltagende børn.
Tak til Henriette for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne samt til Lis og
John, der som altid var et populært og vellidt forplejningspar.
Den 1. juli var Gitte Balling en af de over 200 zumba-instruktører, der var gået
sammen om at hjælpe cancerramte børn ved arrangementer 21 forskellige steder i
Danmark, hvor der blev danset Zumba og lavet indsamlinger til fordel for Foreningen
Cancerramte Børn. Godt gået, Gitte.
Økonomi:
Vi var i sidste sæson begunstiget af tilskud fra SIV både før og efter nytår. Først fik
vi godt 28.000 kr til indkøb af en Pegasus til TeamGym-pigerne, som var blevet så
dygtige, at de ikke længere kunne nøjes med en saltoplint til deres trampolinredskabsspring.
Efter nytår bevilgede SIV os knap 20.000 kr til betaling af sikkerheds- og lederkurser,
da vi havde nået loftet for, hvad vi kunne få i alm. kursustilskud fra Vejle Kommune.
Hermed tak til SIV for de flotte tilskud.
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Vi sender også en tak til R2Group for bolde til microspring, samt til Bagger Sørensen
for en videooptager med forsinket fremvisning, så gymnasterne selv kan se deres
spring, hver gang de har sprunget og derved bedre kan rette evt fejl.
Vores udgifter til halleje har været ekstraordinært høje, idet vi udover udgiften til
TeamGym-holdenes brug af Balle Efterskole hver uge også har måttet betale Vejle
Kommune ca 10.000 kr for brug af haller og sale i efteråret 2011. Fra nytår blev disse
afgifter dog strøget igen.
Udgifterne til vores årsprogram var kun på 485 kr, hvor det ellers normalt har ligget
på ca 15.000 kr. Det kan vi takke Johnny for, fordi han med stor energi og
ildhu fik solgt rigtigt mange annoncer. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle
dem, der var med til at omdele årsprogrammet.
Og vi skal endnu engang sende en venlig tanke til Henny Christensen for hendes
gavmildhed over for foreningen. Vi har modtaget 20.000 kr fra Hennys fond, dels til
et teambuildingarrangement for vores unge instruktører og hjælpere og dels til indkøb
af 4 tilløbskasser til vores springbane.
Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen er med hjælp fra nogle instruktører begyndt at tilrettelægge forskellige
arrangementer i anledning af foreningens 125 års jubilæum i 2013. Der bliver optog,
jubilæumsreception og galleopvisning d. 2. november og forskellige arrangementer i
Nørremarkshallen i den efterfølgende uge. Vi håber, at vores medlemmer vil bakke
op om jubilæet.
Efter et langt og ihærdigt arbejde er det nu lykkedes Johnny at få åbnet en webshop
på vores hjemmeside med sports- og fritidstøj. Og jo mere der bliver solgt på
shoppen, des større sponsorrat får vi.
Hovedorganisationer:
Til sommer afholder DGI landsstævne i Esbjerg, og der vil være mulighed for at
deltage dels på foreningshold og dels på to fælleshold som DGI arrangerer:
Motionsholdet som Ellen Mols er instruktør på, og Senior M/K 55+ som Lilly
Pedersen er instruktør på. VGF arbejder på at udbyde SpRytme som foreningshold.
Danmarks Gymnastikforbund har i det sidste års tid været igennem en lang og seriøs
proces, der bl. a. har omfattet dialogmøder med foreningerne, med henblik på at få
skabt en ny politisk struktur. På repræsentantskabsmødet i den forløbne weekend blev
forbundsledelsens forslag vedtaget. Forslaget indebærer bl.a, at de fire kredse bliver
til seks regioner, og at breddegymnastikken styrkes. Da VGF stort set hvert år har
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afholdt et stævne i kredsregi, er vi meget spændte på, hvordan vores fremtidige
samarbejde med DGF bliver.
Afslutning:
Til slut vil jeg på egne og bestyrelsens vegne takke alle vore dygtige og engagerede
instruktører og hjælpere. Tak for et positivt og godt samarbejde og tak for en stor
frivillig indsats.
Også tak til idrætsforvaltningen i Vejle Kommune, DGI huset, hallernes og skolernes
serviceledere samt DGF og Sydjyllandskredsen for et godt og konstruktivt
samarbejde.
Og til slut vil jeg sende en varm tak til mine bestyrelseskolleger for deres store
arbejde samt mange hyggelige, positive og konstruktive bestyrelsesmøder i det
forløbne år.

Ruth Larsen
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