
 
November 2022 

Årsberetning for sæson 2021/2022 til Vejle Gymnastik-Forening´s 

135. 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. 

 

Medlemsstatistik: 

Foreningen havde i alt 984 medlemmer, og de fordelte sig således: 0-12 år = 285 medlemmer, 

13-18 år = 131 medlemmer, 19-24 år = 80 medlemmer, 25-59 år = 202 medlemmer og over 60 

år = 286 medlemmer. 

En fremgang i medlemstallet på 78 sammenholdt med sidste sæsons medlemstal. Der var en 

tilbagegang i aldersgruppen 0-12 år. Stort set uændret i aldersgruppen 13-18 år. Der var en stor 

fremgang i aldersgruppen 25-59 år og en lille fremgang i aldersgruppen >60 år. 

 

Hold, instruktører og hjælpere: 

I den forløbne sæson var der 84 frivillige til at tage sig af gymnastik og stavgang fordelt på 35 

hold. Der var en tilgang på 5 frivillige sammenlignet med forrige sæson. Foreningen benytter 15 

forskellige lokationer i Vejle og omegn. 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 mikro- mini-, junior- samt seniorrækken. 

Motion i naturen blev lukket ned pga. for få tilmeldte. Det samme gjorde sig gældende for et 

damehold og et pigerytmehold. 

Et nyt hold Salsation blev startet op efter forårsopvisningen som en smagsprøve for en ny genre 

hos VGF før den kommende sæson. 

Holdet Minimum var et nyt hold for øvede rytmepiger. 

 



 
Tilbageblik: 

Gymnastiksæsonen startede august/september 2021. 

Der blev afviklet opstartsmøde medio august på Vejle Atletikstadion. Der var fint fremmøde. 

Alle meget motiverede og glade frivillige. Alle klar til nye udfordringer og en ny sæson. 

Desværre måtte gymnastikken lukke ned for tidlig juleferie medio december 2021 pga. stor 

smitte af covid19 i samfundet. Alt aktivitet i foreningslivet blev indstillet indtil 18. januar 2022. 

Alle holdene kom igen i gang efter 18. januar og sæsonen kunne gennemføres og afsluttes på 

normal vis. Mange af holdene forlængede sæsonen hen i forårsmånederne med stor opbakning 

af gymnaster. 

Som en fin afslutning på en næsten normal gennemført sæson blev alle frivillige inviteret til 

spisning efter opvisningen. 

Teamgymafdelingens sæson stoppede med udgangen af maj, hvorefter der blev afviklet 

sommertræning blandt holdene. Minipigerne tog en fin bronzemedalje hjem. Mikro- samt 

juniorholdet gjorde også en fin præstation men lå uden for medaljerækkerne. 

Sprytme samt After Rep. deltog ved Landsstævnet i Svendborg primo juli 2022 og havde 

træning frem mod stævnet. 

Minimum nyt hold for øvede rytmepiger havde stor succes og var eftertragtet. 

Piger med Power rytmehold 7-10 år. 

Dansepigerne blev lukket ned pga. for få tilmeldte. 

Motion i naturen blev forsøgt som et hold pga. stor efterspørgsel under covid19 perioden. Men 

det blev lukket ned pga. for få tilmeldte. 

 

Årets aktiviteter: 

VGF havde planlagt følgende i løbet af sæson: 

· Gymnasternes Dag februar 2021 

· Deltagelse ved DGI´s forårsopvisninger 

· VGF´s egen store forårsopvisningen i marts 2021 

· Gym4 Life juni 2020. 

· Teamgym konkurrencer under GymDanmark 



 
· Kurser samt workshops 

· Deltagelse ved Landsstævnet i Svendborg 

· Afholdelse af sommerskole i uge 32 

Gymnasternes Dag blev ikke afviklet pga. covid19. Der blev ikke gennemført sommerskole, da 

der var for få frivillige. 

Det var første gang, at VGF stod for afholdelse af Gym4Life. Det var en positiv oplevelse med 

god lokal opbakning. GymDanmark var meget tilfredse med afviklingen af konkurrencen og vil 

gerne, at VGF tager værtskabet igen i 2023. 

Nogle af opvisningsholdene repræsenterede VGF ved andre lokale opvisninger i omegnen. 

 

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 120.000 kr. før renter og investeringer. 

 

Bestyrelsens arbejde: 

Annemarie Gotfredsen blev genvalgt. Carsten Rasmussen blev genvalgt. Alina Hansen blev 

genvalgt. Anette Wester Svenson blev genvalgt som suppleant. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på det første bestyrelsesmøde i december. 

Annemarie Gotfredsen blev valgt som formand. 

Bestyrelsen fik lov på egen hånd at finde en ekstra suppleant. Dette lykkedes ikke.  

Der har været afholdt i alt 11 bestyrelsesmøder 

Generalforsamlingen blev afholdt den 18.11.2021, hvor der var et fint fremmøde. Efter 

generalforsamlingen blev der afviklet det traditionsrige bankospil. 

Jette Hesthaven blev i foråret genvalgt i VIR (Vejle Idrætsråd) som 1. suppleant. 

Formanden vil gerne takke ALLE i bestyrelsen for deres frivillige arbejde og opbakning. 



 
For at påskønne alle de frivillige blev det besluttet at opjustere godtgørelsen til både 

hjælpetrænere og instruktører gældende for den nye sæson. Ligeledes har bestyrelsen besluttet at 

give alle frivillige mulighed for at få træningstøj. For at overholde de gældende regler, vil gaver 

og påskønnelser til jul og opvisning til gengæld bortfalde. 

 

Fremtiden: 

I den kommende sæson skal bestyrelsen tage stilling til, om foreningen ønsker at overgå til et 

nyt fælles tilskuds. Og bookingsystem. Vejle Kommune har valgt at overgå til et nyt system fra 

KMD. Det nuværende system vil være gratis for foreninger i 2023 men herefter skal 

foreningerne selv indgå en samarbejdsaftale direkte med Conventus og selv afholde udgifterne. 

Dette kan medføre en ekstra udgift, som kun kan finansieres via kontingentopkrævningen. 

Rekruttering står øverst på agendaen. Det er ikke blevet lettere at rekruttere frivillige hænder. 

Det gør sig gældende både hos breddegymnastikken samt også indenfor 

konkurrencegymnastikken. 

Sammenhold, samarbejde og nye muligheder skal stadig 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. 

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. 

Foreningen har værtskabet for Gymnasternes Dag Sydjylland under GymDanmark. Det er 

fastlagt til den 25.2.2023 på Rosborg. 

VGF´s forårsopvisning afholdes lørdag den 25.3.2023 i DGI-Huset. 

Foreningen har ligeledes værtskabet for Gym 4 Life under GymDanmark. Det er en konkurrence 

for opvisningshold. Den er planlagt til den 11.6.2023 ligeledes i DGI-Huset. 

 

Afslutning: 

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

positivt samarbejde og for den store frivillige indsats. Der gøres et stort stykke frivilligt arbejde 

ude på træningslokationerne. 



 
Der skal lyde en tak til Kultur og Fritid i Vejle Kommune, DGI-Huset, VIR, hallernes og 

skolernes servicemedarbejdere samt GymDanmark og DGI for et godt og konstruktivt 

samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til Nørup, som gennem de sidste sæsoner har stillet 

hal til rådighed, når træningsstederne i Vejle lukker ned for fritidsbrugerne medio maj. 

Bestyrelsen november 2022 

 


