
 

Instruktørmøde i Vejle 

Gymnastik-Forening, sæson 

2022/2023 

Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 18.00-20.00 i 

klublokalet på Vejle Atletikstadion 

Sæsonen er godt i gang på alle vores lokationer i Vejle Kommune og vi nærmer 

os vores årlige lokalopvisningen. Efter vores lokalopvisninger er der 

sæsonafslutning for nogle hold og sommertræning for andre. Mens i træner 

rundt i kommunen, arbejder både diverse udvalg og bestyrelsen med deres 

opgaver. Vi ønsker derfor at mødes så vi kan opdatere jer på hvad der er sket 

siden sidst og skal der skal ske de næste uger og måneder.   

Bestyrelsen forventer, at alle deltager på mødet.  

Der vil være en sandwich og en vand/sodavand til alle deltagere. 

Dagsorden for mødet er: 

1. Status på sæsonen 

Vi er kommet godt i gang med en ordinær sæson. God tilslutning til vores 

hold, to hold er desværre lukket grundet for få tilmeldinger. 1030 

medlemmer i denne sæson.  

Flere instruktører har været eller skal på kursus. Bestyrelsen opfordrer til at 

tage på kurser der er relevant for det hold man er instruktør på. 

Kommunen har valgt af opsige samarbejdet med Conventus, hvorfor 

bestyrelsen har fokus på at undersøge alternativer.  

2. Nyt fra udvalg 

• Tøjudvalg 

Der var fejl i trykket i den første sending vi fik, hvorfor vi afventer på en 

løsning på at få nye instruktørdragter med rigtig tryk.  

• Redskabskoordinator 

Der er en ordentlig omgang gennemgang af vores redskaber, hvor de 

redskaber der er i stykker repareres.  

Der er søgt om tilskud til børnetrampolin til Rødkilde. Vi hører forhåbentlig 

mere i februar.  

Hvis i ved at der mangler redskaber på forskellige træningssteder, så sig 

det til bestyrelsen, så kan vi gå i gang med at indhente tilbud og søge 

tilskud.  

• Opvisningsudvalg 

Pt. Har tre hold meldt til vores lokalopvisning, så det konkluderes at alle 

hold deltager.  



 

Vores egen opvisning er flyttet til Rosborg, fordi DGI-huset har aflyst vores 

booking grundet et andet fordelagtigt arrangement for dem.  

På Rosborg vil vi kunne have en lille bod, hvor vi kan sælge lidt mad og 

drikke.  

Vi er i år værter for gymnasternes dag, men da der er for få tilmeldte, 

bliver den aflyst. De ønsker en tilbagemelding på, hvad årsagen til den 

manglende tilmelding er.  

Tilbagemeldinger:  

o Den ligger lige i en masse aflysninger og lige efter vinterferien.  

o Det er tidligt at skulle være klar med en opvisning.  

• Rekrutteringsudvalg 

Intet nyt 

• Arrangementsudvalg 

Der er ingen i dette udvalg. Kom gerne hvis i ønsker at være i dette udvalg 

eller har nogle ideer.  

• Forespørgsel på et opstartsarrangement for instruktørerne, f.eks. 

en tur i Gorillaparken.  

• Æbleskivearrangement til jul, hvor instruktørerne mødes til glögg 

og æbleskiver.  

• Biograftur, hvor foreningen bookede hele salen og kunne starte 

med at afvikle møde inden filmen.  

• Trampolinpark, bowlingtur 

3.  Aflysninger  

• Vi har oplevet en del aflysninger med kort varsel. Flere hold der er 

påvirket heraf, har fået et andet træningssted i Nørup og i DGI-huset. 

Der er ved at blive undersøgt hvilke redskaber vi må have med i DGI-

huset. Det bliver nogle luftbaner, kombisæt, trampoliner og andet 

småt. Det meste kommer til at være på vogne, men fordi vi kommer 

til at træne i så mange haller i DGI-huset, skal banerne pustes op og 

pakkes sammen i forbindelse med hver træning. Umiddelbart skal 

redskaberne stå i hal 5C. 

4. Træner-/holdønsker til næste sæson 

• Tilbagemeldingsfrist d. 5. marts til Alina, ah@vejlegf.dk 

5. Sommergymnastik  

• Hvis i ønsker at afholde sommergymnastik for jeres hold, så henvend 

jer til jeres kontaktperson i bestyrelsen.  

6. Sommerskole 

• 10-15 instruktører og hjælpere.  

• Sommerskolen har hidtil ligget i den sidste uge i sommerferien, hvor 

der b.la. er Smukfest, så måske det skal være et andet tidspunkt.  

• Det foregår over 3 dage. Det er ikke en forventning at man deltager 

alle dage, men siger man ja til at være instruktør på sommerskolen, 

er der en forventning om at man deltager minimum én dag.  

mailto:ah@vejlegf.dk


 

• Det er både for TeamGym og for breddegymnastikken. Gymnaster i 

alderen 9-14 år.  

• Der skal laves gymnastik, gymnastiklege mv. Skolen slutter af med en 

lille opvisning for forældre.  

7. Evt. 

• Hvis der er nogen der mangler at få sin kontrakt eller returnere den, 

så henvend jer til Jane.  

• Søndag d. 11. juni afvikles Gym4Life i foreningen.  

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 


