Årsberetning for sæson 2018/2019
til Vejle Gymnastik-Forenings 131.
ordinære generalforsamling.
Elektronisk årsberetning:
Som noget nyt har bestyrelsen valgt fremover at
udsende årsberetningen forud for
generalforsamlingen. Denne årsberetning er
udarbejdet af bestyrelsen. På generalforsamlingen vil
bestyrelsen svare på eventuelle spørgsmål i relation til
årsberetningen. Årsberetningen vil ikke blive læst op
på selve generalforsamlingen den 20.11.2019.
Medlemsstatistik:
Foreningen havde i alt 1165 medlemmer, og de
fordelte sig således: 0-12 år = 496 medlemmer, 13-18
år = 117 medlemmer, 19-24 år = 63 medlemmer, 2559 år = 123 medlemmer og over 60 år = 366
medlemmer, en tilbagegang på 30 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 og ikke
mindst TeamGym sommerskole i uge 32.
Hold, instruktører og hjælpere:
I den forløbne sæson var der 103 frivillige til at tage
sig af gymnastik og stavgang fordelt på 49 forskellige
hold samt sommerholdene, som har fordelt sig på 13
forskellige lokationer i Vejle. Dette kræver ligeledes
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.
Drengetons er blevet en succes og er på
programmet i den kommende sæson. Holdet er et
samarbejde mellem DGI og VGF, for at få flere
drenge til at gå til gymnastik, da der de seneste år
har været flere og flere drenge der falder fra.
TeamGym havde for første gang hold i alle
aldersrækker: nano, mikro, mini, junior samt senior,
hvilket er meget positivt.

Da vi skulle starte op med sommerhold kunne vi tilbyde hele 13 forskellige hold.
Vores sommerhold var igen i år en stor succes.
Bestyrelsen sender hermed en stor tak til alle instruktører og hjælpere og andre
frivillige for det store arbejde, som de, uge efter uge, udfører på alle foreningens
hold eller i tilknytning til dette.
Årets aktiviteter:
Ud over de ugentlige træninger på alle holdene, har VGF i den forløbne sæson
arrangeret og deltaget i følgende aktiviteter:
Den 24. december deltog rigtig mange gymnaster til julespring på Rosborg. God
stemning og højt aktivitetsniveau til julemusikken. Det var så stor en succes, at det
overvejes at opdele arrangementet i to aldersgrupper. En god måde at aktivere
de yngste og unge spændte gymnaster en juleaftensdag, hvor tiden kan være
svær at slå ihjel.
I februar var SpRytme arrangør af Smugkig. En dag i DGI-Huset med flotte
opvisninger fra egen forening samt fra Firehøje IF, Hedensted, Jelling, Daugård
Idrætsforening og ikke mindst juniorholdet fra DGI Sydøst. Mange tilskuer fandt
vejen til DGI-Huset, hvor de fik flot gymnastik.
Ved DGI Sydøstjyllands forårsopvisninger i DGI Huset i marts var VGF også
repræsenteret.
Lørdag den 23. marts afholdt vi VGF’s egen forårsopvisning i DGI-huset med
deltagelse af 16 af holdene fra foreningen samt DGI Sydøstjylland 10-14 MIDT og
Viborg Idrætshøjskole Elevholdet & Gymcollege Forår 2019 som gæstehold. Det
var en meget fin opvisning. Hertil skal også lyde en ekstra tak til alle de frivillige og
rutinerede hjælpere. Uden dem ville det ikke være muligt at afvikle en så
gennemført opvisning.
Både TeamGym Nano, Micro-, Mini-, junior- samt seniorholdet har udover at stille
op i forskellige begynder- og testkonkurrencer også i løbet af sæsonen deltaget i
Regionsmesterskaberne, DM-kvalifikation og DM-finaler. Alle holdene har udviklet
sig, og bliver bedre og bedre år efter år.
Lucca Merz Bæksted og Anne Frøkjær Martesen blev indstillet til Vingsteduge og
fik i sommeren 2019 en rigtig god oplevelse. Vingsted ugen er et kursus hvor
indstillede gymnaster fra hele Danmark, trænes af gymnaster fra tidligere
Verdenshold.
I uge 32 arrangerede VGF en TeamGym sommerskole på 3 dage på Rosborg med
deltagelse af 47 gymnaster i alderen 7-14 år. Der skal i den forbindelse lyde en tak
til Nikolaj Bech samt det øvrige trænerteam, som havde ansvaret for afviklingen af
denne sommerskole. En særlig tak til Else Dalsager samt Ruth Larsen for deres
medvirken til afviklingen af sommerskolen. Uden deres hjælp ville det ikke have
været muligt.

VGF fik for første gang en juniorgymnast med i bruttotruppen mod EM i TeamGym
2020, som afholdes i DK. Held og lykke til Lærke Gotfredsen i det videre forløb.
Økonomi:
Regnskabet for sæsonen er ligeledes sendt ud elektroniks og der vil også være
mulighed for at stille spørgsmål til dette på generalforsamlingen.
Overordnet kan fortælles, at VGF har en fin balance mellem indtægter og
udgifter.
Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen har været i den situation, at der har manglet et bestyrelsesmedlem
siden sidste generalforsamling. Det blev besluttet at fortsætte arbejdet trods
underbemandingen.
Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder, samt opstarts- og midtvejsmøde hvor
instruktørerne også var med. Derudover har de fleste udvalg også holdt møder i
løbet af sæsonen.
Bestyrelsen deltager også i netværksmøder og årsmøder, der afholdes af DGI,
samt i diverse møde med Vejle kommune.
Der har været store udfordringer med implementeringen af den nye hjemmeside.
Både ved sæsonafslutningen (juni) og hen over sommer og opstart af den nye
sæson. Der arbejdes pt. på at finde en anden samarbejdspartner. Der skal lyde en
stor tak til Jane Jensen for hendes ekstra indsats pga. denne situation.
Johnny Andersen valgte at trække sig fra formandsposten forår 2019 med
øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen har trods underbemanding og store udfordringer med implementering
af ny hjemmeside formået at drive foreningen og kommet i gang med en ny
sæson.
Bestyrelsen har i denne periode forespurgt Annemarie Gotfredsen, om hun vil
være behjælpelig med bestyrelsesrelaterede opgaver, hvilket hun har sagt ja til,
derfor skal der også lyde en stor tak til hende.
Fremtiden:
VGF er kommet godt i gang med den nye sæson trods fejl og mangler ved
hjemmesiden. Den nuværende bestyrelse ser med optimisme på fremtiden og
muligheder for at gøre VGF til en endnu bedre forening, hvor det skal være sjovt
både for gymnaster samt instruktører og hjælpere at dyrke gymnastik både på
bredde og konkurrence niveau.
I fremtiden skal der være fokus på rekruttering af instruktører og hjælpere ligesom
der skal plejes om de nuværende instruktører og hjælpere for at fastholde dem i
foreningen.
Afslutning:
Bestyrelsens vil 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.
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