
 

Årsberetning for sæson 2019/2020 til Vejle 

Gymnastik-Forenings 133. ordinære 

generalforsamling. 

Årsberetning: 

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 18.11.2020. 

 

Tilbageblik på en noget usædvanlig sæson: 

Gymnastiksæsonen startede august 2019 på sædvanlig vis. 

Opstartsmøde på Vejle Atletikstadion. Motiverede og glade 

instruktører klar til nye udfordringer og en ny sæson. 

En bestyrelse, som gennem sommeren fik implementeret en ny 

hjemmeside, der var klar fra start. 

Sæsonen stoppede brat pr. 11.3.2020, hvor statsministeren 

lukkede Danmark ned pga. Covid19. Vores foreningsaktivitet blev 

ligeledes lukket ned prompte. Og nåede desværre ikke opstart igen 

inden sæsonen sluttede med en sommerperiode.  

  

Medlemsstatistik:  

Foreningen havde i alt 1213 medlemmer, og de fordelte sig 

således: 0-12 år = 489 medlemmer, 13-18 år = 115 medlemmer, 

19-24 år = 47 medlemmer, 25-59 år = 190 medlemmer og over 60 

år = 372 medlemmer. 

En fremgang på 48 medlemmer. Den største fremgang var 

medlemmer i aldersgruppen mellem 25-59 år og for medlemmer 

over 60 år. 

Nogle hold etablerede udendørs aktiviteter, hjemmetræning og 

nogle mødtes til fysisk aktivitet udendørs under de underlagte 

forsamlingsforbud og restriktioner. Dejligt at se, at der var lyst og 

vilje til at holde gang i gymnastikken trods de svære odds.  

 

Hold, instruktører og hjælpere:  

I den forløbne sæson var der 91 frivillige til at tage sig af gymnastik 

og stavgang fordelt på 49 forskellige hold, som har fordelt sig på 13 

forskellige lokationer i Vejle. Som forening er det dejligt, at kunne 

tilbyde aktiviteter og gode tilbud til gymnaster rundt omkring i det 

meste af Vejle by. 



 

Der var igen i den forgangne sæson en stigende interesse på Drengetons - holdet. Holdet er et 

samarbejde mellem DGI og VGF, for at få flere drenge til at gå til gymnastik. 

TeamGym havde ikke hold i aldersrækken nano men ellers i de andre aldersrækker: mikro, mini, 

junior samt senior, hvilket er positivt og interessen stor. 

På grund af COVID19 kunne de planlagte sommerhold ikke starte op og de hold, som havde ønsket 

at forlænge sæsonen efter forårsopvisningen blev også nødsaget til at aflyse. 

 

Årets aktiviteter:  

Ud over de ugentlige træninger på alle holdene, har VGF i den forløbne sæson arrangeret og 

deltaget i følgende aktiviteter: 

• TeamGym holdene deltog i VE-CUP (Vesterlund Cup) december 2019. 

• Den 24. december deltog mange gymnaster til julespring på Rosborg. God stemning og højt 

aktivitetsniveau til julemusikken. 

• I februar var SpRytme arrangør af Smugkig. En dag i DGI-Huset med flotte opvisninger fra 

egen forening, Give, Firehøje, Vejen, Vinding, DGI Sydøst, Nørremarken, Kolding og 

Jelling. 11 hold var på gulvet i løbet af eftermiddagen. Mange tilskuer fandt vejen til DGI-

Huset, hvor de fik flot gymnastik og et SMUGKIG på, hvad gymnasterne på det tidspunkt 

troede, at de snart skulle fremvise til forårets mange gymnastikopvisninger.  

• TeamGym Micro-, Mini-, Juniorholdene nåede at deltage i Regionsmesterskaberne. Senior-

mix nåede kun at deltage i første runde ud af 3 liga-runder i deres mesterskabsrække. 

• Alle DGI Sydøstjyllands forårsopvisninger i DGI Huset i marts blev aflyst. 

• VGF´s egen store forårsopvisningen blev aflyst. 

• VGF´s sommerskolen i uge 32 blev først udskudt til uge 42 men blev efterfølgende aflyst 

pga. COVID19 restriktionerne. 

 

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 trods den 

usædvanlige sæson. 

Trods den bratte afslutning på sæsonen medio marts 2019, blev der udbetalt godtgørelser til alle 

instruktører samt hjælpere i foreningen for de planlagte aktiviteter og træninger. 

Der blev ikke tilbagebetalt kontingent hos gymnaster til trods for, at gymnasterne ikke fik alle 

planlagte træninger.  

 

Bestyrelsens arbejde: 

Bestyrelsen konstituerede sig november 2019, hvor Annemarie blev valgt til formand. Christian 

Junge tiltrådte som nyt bestyrelsesmedlem. Jette Hesthaven og Malthe Koch Hansen tiltrådte begge 

som nye suppleanter.  



 

Der har været afholdt i alt 12 bestyrelsesmøder, hvoraf nogle blev afholdt virtuelt, da COVID19 

forsamlingsforbud gjorde, at det ikke var muligt og ansvarligt at mødes fysisk. 

Der blev afviklet opstartsmøde, hvor instruktørerne og hjælpere også var med. 

Bestyrelsen deltog i netværksmøder og årsmøder inden COVID19 gjorde sit indtog. Disse 

arrangementer er afviklet i samarbejde med DGI og Vejle kommune. Jette Hesthaven blev valgt ind i 

VIR (Vejle Idrætsråd) som suppleant. 

Gennem foråret og forsommeren har bestyrelsen løbende underrettet instruktørerne om 

udviklingen og konsekvenserne af COVID19 i foreningsøjemed. Dette blev gjort via sociale medier 

(foreningens Facebook-side, hjemmesiden og mails). Alle havde en forventning og ønske om, at 

gymnastikken kunne åbne op og blive afsluttet udgang juni 2019. Men det blev ikke en mulighed, da 

kommunens skoler ikke lukkede op for fritidsbrugere før efter sommerferien 2019. 

Formanden vil gerne takke ALLE i bestyrelsen for deres støtte, fleksibilitet og hjælp i denne lidt 

usædvanlige sæson. 

Af personlige årsager stoppede Christian Junge sit bestyrelsesarbejde efter sommerferien. Der skal 
lyde en tak for samarbejdet til Christian.  
 

Fremtiden: 

Trods COVID19 og de udfordringer og begrænsninger denne virus har ført med sig vælger 

bestyrelsen at se med optimisme på fremtiden og muligheder for at gøre VGF til en endnu bedre 

forening. Sammenhold, samarbejde og nye muligheder skal være de faktorer, der skal gennemsyre 

foreningen i fremtiden, så det til enhver tid er sjovt både for gymnaster samt instruktører og 

hjælpere at dyrke gymnastik både på bredde- og konkurrenceniveau. 

Der skal fortsat være fokus på rekruttering af instruktører og hjælpere ligesom disse skal plejes for 

at fastholde dem i foreningen. 

Uddannede instruktører og sikkerhed i modtagning i springgymnastikken skal også gennemsyre 

vores forening og give motiverede instruktører og hjælpere. Dette vil bestyrelsen gerne dyrke og 

dette skal afspejle fastholdelse af instruktører samt tiltrække nye medlemmer. 

Nogle af foreningens voksenhold havde planlagt deltagelse ved Landsstævnet sommeren 2021. 

Landsstævnet er flyttet til sommeren 2022 og vi håber selvfølgelig at VGF vil blive repræsenteret i 

Svendborg sommeren 2022. 

Foreningen har budt ind på værtskabet for Gymnasternes Dag Sydjylland under GymDanmark. Det 

er planlagt til den 28.2.2021 i DGI-Huset. 

Foreningen har ligeledes budt ind på værtskabet for Gym 4 Life under GymDanmark. Det er en 

konkurrence for opvisningshold. Den er planlagt til den 13.6.2021 ligeledes i DGI-Huset. 

 

Afslutning:  

Bestyrelsens vil takke alle vore engagerede instruktører og hjælpere og andre frivillige for et positivt 

samarbejde og for den store frivillige indsats. Ligeledes skal der til alle lyde en ubeskrivelig stor tak 

for jeres tålmodighed, fleksibilitet og omstillingsparathed i denne stund med en COVID19 virus i 



 

samfundet, som vi sammen skal bekæmpe ved at holde afstand og passe på hinanden og samtidig 

forsøge at gøre det vi alle brænder for, nemlig gymnastikken.  

Der skal lyde en tak til Kultur og Fritid i Vejle Kommune, hallernes og skolernes 

servicemedarbejdere samt GymDanmark og DGI for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har 

forståelse for, at det i foråret ikke var muligt at give os adgang til træningsfaciliteterne, opvisninger 

og konkurrencer. Men I har været der. Vi har ikke stået alene. I har guidet, rådet og bakket os op og 

ydet økonomisk hjælp. 

Bestyrelsen 

November 2020 


