November 2021

Årsberetning for sæson 2020/2021 til Vejle GymnastikForenings 134. ordinære generalforsamling.
Denne årsberetning er udarbejdet af bestyrelsen. På generalforsamlingen svares på
eventuelle spørgsmål i relation til årsberetningen. Årsberetningen vil ikke blive læst
op på dagen.
Tilbageblik:
Gymnastiksæsonen startede august 2020 efter et forår med strenge covid19restriktioner. Opstartsmøde blev afviklet som et fysisk møde på Vejle Atletikstadion.
Der var fint fremmøde. Alle med håb om, at sæsonen ville blive mere normaliseret.
Motiverede og glade frivillige. Alle klar til nye udfordringer og en ny sæson.
Efter sæsonen var startet op, blussede covid19 igen op i samfundet. Dette bevirkede at
nogle af motionsholdene ikke kunne komme i gang pga. forsamlingsforbud og
lokationer lukkede ned for fritidsbrugere.
Januar 2021 lukkede alle hold ned med indendørs gymnastik helt frem til april. Nogle
etablerede virtuel træning. Andre mødtes udendørs og lavede gymnastik. Alle
konkurrencer blev aflyst for teamgymafdelingen. Alle opvisninger blev aflyst. Det
samme med foreningens egen forårsopvisning i marts.
Fra 6. april kunne gymnastikken genoptages indendørs. Nogle hold valgte at mødes et
par enkelte gange for at lukke ned for sæsonen.
SpRytme samt teamgymafdelingen genoptog træningen indtil udgang juni.
Andre bidrog som observatører ved covid19 vaccinationsstederne og kunne mødes og
hygge omkring denne form for opgave.
Dejligt at se, at der var lyst og vilje til at holde gang i gymnastikken og andre positive
gøremål trods de svære odds.

Medlemsstatistik:
Foreningen havde i alt 906 medlemmer, og de fordelte sig således: 0-12 år = 351
medlemmer, 13-18 år = 138 medlemmer, 19-24 år = 61 medlemmer, 25-59 år = 122
medlemmer og over 60 år = 234 medlemmer.
En tilbagegang på 307 medlemmer. Den største tilbagegang var i aldersgruppen 0-12
år og over 60 år. Der var en lille fremgang i aldersgruppen 13-18 år og 19-24 år.
Hold, instruktører og hjælpere:
I den forløbne sæson var der 79 frivillige til at tage sig af gymnastik og stavgang
fordelt på 43 hold. Antallet af frivillige var faldet med 12 sammenlignet med forrige
sæson. Foreningen benytter 13 forskellige lokationer i Vejle. Som forening er det
dejligt at kunne tilbyde aktiviteter og gode tilbud til gymnaster rundt omkring i Vejle
by.
Generelt fin tilmelding på de udbudte hold. Dejligt at Drengetons igen havde stor
tilslutning. TeamGym havde hold i mini-, junior- samt seniorrækken.
Årets aktiviteter:
En del hold kunne ikke gennemføre ugentlige træninger pga. restriktioner i efteråret.
Andre hold flyttede træningerne udendørs og kunne gennemføre med restriktioner.
Alle indendørs træninger blev fra uge 51 2020 til og med april 2021 aflyst. VGF
havde planlagt følgende i løbet af sæson:
· VGF´s egen store forårsopvisningen i marts 2021
· Gymnasternes Dag februar 2021
· Gym4 Life juni 2020.
· DGI´s forårsopvisninger
· Teamgyms konkurrencer under GymDanmark
· Kurser samt workshops
· VGF´s sommerskolen blev udskudt til uge 42

Alle ovenstående aktiviteter blev desværre aflyst.
Økonomi:
Regnskabet for sæsonen er ligeledes sendt ud elektronisk 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.
Sæsonen genredede et overskud på knap 230.000 kr.
Foreningen har fået bevilliget støtte for ekstra udgifter forbundet med covid19.
Der blev udbetalt godtgørelser til alle instruktører samt hjælpere i foreningen. For de
instruktører, hvor holdene helt blev aflyst, valgte foreningen at betale en reduceret
godtgørelse.
Der blev tilbagebetalt kontingent hos gymnaster, hvor holdet kun havde få træninger
eller hvor holdet ikke kunne gennemføre træninger pga. restriktioner.
Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen konstituerede sig november 2020, hvor Annemarie blev valgt til formand.
Christian Junge ønskede ikke genvalg. Jette Hesthaven tiltrådte som
bestyrelsesmedlem. Rasmus Dalstrup tiltrådte som bestyrelsesmedlem. Der blev ikke
opstillet kandidater som suppleanter.
Der har været afholdt i alt 11 bestyrelsesmøder,
Generalforsamlingen blev afholdt den 18.11.2020, hvor der var fremmøde af 18
personer. På grund af covid19 blev det en lidt anderledes generalforsamling uden det
traditionsrige bankospil.
Januar 2021 blev der udsendt en video med opmuntring og med vigtige informationer
til alle frivillige.
Bestyrelsen deltog i virtuelle netværksmøder. Jette Hesthaven blev i foråret genvalgt i
VIR (Vejle Idrætsråd) som 1. suppleant.
Formanden vil gerne takke ALLE i bestyrelsen for deres støtte, fleksibilitet og
opbakning i alle henseender.

Fremtiden:
Covid19 lurer i baggrunden. Bestyrelsen vælger at se med optimisme på den
kommende sæson og ser 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. Bestyrelsen
har igangsat arbejde med at udvikle foreningen.
VGF´s forårsopvisning afholdes søndag den 27.3.2022 i DGI-Huset.
Foreningen har værtskabet for Gymnasternes Dag Sydjylland under GymDanmark.
Det er planlagt til den 27.2.2022 i DGI-Huset.
Foreningen har ligeledes værtskabet for Gym 4 Life under GymDanmark. Det er en
konkurrence for opvisningshold. Den er planlagt til den 12.6.2022 ligeledes i DGIHuset.
Landsstævnet afvikles juli 2022 og vi regner med, at VGF stiller med to hold i
Svendborg.
Afslutning:
Bestyrelsens vil takke alle vore engagerede instruktører og hjælpere og andre
frivillige for et positivt samarbejde og for den store frivillige indsats. Uden jeres
opbakning og støtte og ikke mindst vilje til at stå sammen var det ikke lykkedes at
komme i gang. I bibeholdt modet og troen på at komme i gang med gymnastikken.
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, VIR, 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. Der har været opbakning, råd og
vejledning. Det har været muligt at søge økonomisk hjælp.
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