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Formandsberetning 2013-2014 
 
Det plejer at være en fornøjelse at skrive disse beretninger. Det er det for så vidt også i år! Jeg 
plejer at skrive om hvor godt det går, og status for hvad vi har nået, og hvad vi kan. Det plejer at 
gå godt! Og vi plejer at kunne meget!  
 
Det går stadig godt. Vi kan stadig meget. Men vi må også erkende at vi er en forening, der ikke kun 
kan nøjes med at hvile på laurbærrene. Vi må nu erkende at vi befinder os i en samtid hvor der 
opstår nogle problematikker vi ikke selv er herrer over, og som skyldes almindelige 
samfundstendenser. Og vi er nu også nået til et punkt hvor vi i den grad skal til at overveje hvad vi 
gør i forhold til vores økonomi.  
 
Ovenstående var indledningen til sidste års beretning. Og denne indledning er egentlig meget 
passende for dette års beretning. For vi er stadig på et sted hvor økonomien er presset. Dette 
kommer tydeligst til udtryk næste sæson, hvor vi vil sætte kontingentet op. Ligeledes vil vi være 
mere opmærksomme på hvad vi bruger penge på, fx instruktørers kørsel. Og sidst vil vi være 
opmærksomme på indkøb. Vi har befundet os i den situation at vi igennem mange år har opbygget 
en sund økonomi hvilket har betydet at vi har taget os nogle friheder som vi i bund og grund ikke 
har haft ret til. Men det er altid gået, og blevet tilgivet, fordi vores økonomi har været god og 
sund. Men vi har investeret kraftigt de sidste år, og vi har opbrugt vores egenkapital. Dette skal vi 
have rettet op på. Ikke fordi vi skal have penge i banken. Men fordi vi som Gymnastikafdeling er 
medlem af et større fællesskab som vi skylder at vise respekt over for vor økonomi. Så som 
udgangspunkt skal vi i hvert fald have vores økonomi til at balancere. 
 Og dette vil vi gøre med rettidigt omhu. Vi vil som nævnt hæve kontingentet en smule, vi vil have 
fokus på indkøb, således at alle indkøb skal godkendes af kassereren, og vi vil forsøge at have 
større investeringer dækket ind via fonde m.m. inden de sættes i gang. Vi vil stadig være lydhøre 
overfor ønsker omkring investeringer, men det skal godkendes først!  
Og vi skal ikke ud og investere 100 000 kroner i nye redskaber til et nyt Juniorhold de kommende 
år. Vi skal ikke bruge 60 000 kroner på at renovere tribunen. Dette er gjort! 
Jeg tror på at vi får en god og sund økonomi igen. Og der er ikke varslet indkøbsstop! Der er blot 
lagt op til sund fornuft.  Jeg vil stadig bifalde det ry vi har ude i verden: ”At i Jelling, der lytter man 
til instruktørerne!” Jeg håber det lever op til virkeligheden! Jeg har det bedst med at vore penge 
kommer vore medlemmer til gode, at de ikke blot trækker støv på en bankkonto, men uden en 
respektabel økonomi risikerer vi at vi slet ikke har muligheden for at skabe aktivitet fremover. Så 
mantraet fremover må være: Sund fornuft! 
 
Sidste år havde vi ved generalforsamlingen besøg af Lasse fra Thommysminde. Han kom med et 
godt og tankevækkende indlæg omkring forældreinddragelse og fastholdelse af medlemmer. Vi 
hørte efter. Vi tog noget til os. Vi har snakket omkring Lasses udfordringer til os.  
 
Vi inviterede Lasse ud fra det synspunkt vi havde valgt at kalde de forkælede forældre!  
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Vi oplevede sidste sæson forældre have store ambitioner på deres børns vegne, som betød at de 
mente at deres børn var alt for dygtige til at gå på deres respektive hold. Disse forældre vil være 
her for evig tid, så det må vi forholde os til.  
Det kan vi vælge at gøre på mange måder. Vi kan vælge, med rette, at sige at det er forældrenes 
eget problem, og at de ikke forholder sig til den virkelighed som er i foreningen. Men vælger vi så 
det rette? Bør vi ikke vælge ud fra gymnasten? Og konstatere at nogle af de forkælede forældre 
måske har en pointe?  
Hvis man kigger på foreningen udefra, hvad vil man så se? Ser vi en forening der kører godt fordi 
den er fremsynet? Fordi den er forberedt på den fremtid der venter? Eller kører foreningen godt 
fordi ”det er der tradition for!”? Her kom Lasse med mange gode bud på hvad vi kan gøre. Også 
hvad vi bør gøre. 
Det er svært at drive en forening. Vi lever i en tid hvor alle har en mening om hvordan tingene skal 
være. Alle ved hvad der passer dem selv bedst! Og dette skal vi som bestyrelse forholde os til.  
Vi kan vælge at sige de må forholde sig til den virkelighed vi præsenterer for dem, skik følge eller 
land fly, eller også kan vi vælge at sige vi må tilpasse vore aktiviteter til virkeligheden, altså vi 
tilpasser os til dem der råber højest! 
 
Jeg mener det er et både og! Og jeg mener vi som forening gør en hel del ting rigtigt. Men vi gør 
også en del ting forkert. Vi gør det dog så rigtigt at vi gennem årene har holdt et godt 
gennemsnitligt deltagerantal. Selvfølgelig med udsving, men vi ligger stabilt. Vi lader os ikke 
forskrække af at hold forsvinder, og jeg mener vi ligger indsatsen hvor det er nødvendigt. Jeg 
mener også vi er gode til at sortere de højest råbende fra. De der råber højest, råber tit blot for at 
blive set! Dem vi skal lytte til, er de der råber lige akkurat højt nok til at blive hørt! De har nemlig, 
som regel, en mening der bør og kan lyttes til. Og så skal vi være rigtigt gode til at finde frem til de 
personer der mener noget, men som ikke råber. Det er som regel her guldet ligger! 
 
Så vi skal som forening give så mange som muligt mulighed for at kunne ytre deres mening. Ét sted 
er jo den traditionelle generalforsamling. Men det viser sig gang på gang at det vælges fra. Vi 
betragter det dog ikke som et problem, vi er simpelthen holdt op med at bruge energi på at ærgre 
os over manglende fremmøde. Men vi ærgrer os over de manglende meninger! Og forslag! Dette 
kan jo betyde 2 ting: 1 at vi gør vort arbejde så godt at vore medlemmer, instruktører og forældre 
ikke finder der det nødvendigt at ytre sin mening, eller 2, at det ganske enkelt bliver 
bortprioriteret fordi der ikke findes tid til det rundt omkring.  
 
Jeg har ikke det gyldne svar! Men vi prøver! Og vi lytter til de der råber så tilpas højt at vi hører 
dem. Derfor har vi et Juniorhold, derfor har vi en lille flok virkeligt dygtige springere, derfor har vi 
en kæmpe flok virkeligt dygtige springere på vej, derfor har vi nu et grand prix hold, derfor er 
Jelling kendt som en god og dygtigt gymnastikforening!  
 
Men vi kan blive bedre. Meget bedre! For vi er også middelmådige. Vi er også traditionsbundne. 
Og vi gør også som vi plejer!  
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Det jeg mener, er at vi aldrig bliver bedre end vore medlemmers næste behov, næste ønske. Lige 
så snart vi bliver for middelmådige, for traditionsbundne, finder vore medlemmer lynhurtigt et 
sted hvor kvaliteten af udbud er bedre.  
 
Så det vi skylder vore medlemmer, er at gøre det så godt vi kan!  
 
Og det gør vi!  
 
Vi er så heldige at have en stor flok instruktører og hjælpeinstruktører der yder en stor indsats. Og 
vi er så heldige at mange bliver et længere stykke tid, så vi er sikret en kontinuerlig udvikling for 
gymnastikken i vores forening. Og vi skylder dem i høj grad at vi lytter til dem. Mange af dem 
befinder sig ude i virkeligheden på forskellige hold i landsdelen. Og her opsnuser de tendenser og 
virkemidler som de kan tage sig med hjem på det hold hvor de er instruktører. Andre er gode til at 
komme med på kurser og uddanner sig til at være gode instruktører for foreningen. Så 
forhåbentlig er vi forberedte på vore medlemmers næste ønske og næste behov. Og forhåbentlig 
bliver vi fremover meget bedre rustet til at kigge på kvaliteten i vores aktiviteter, frem for kun at 
have aktivitet som formål! 
 
Jeg glæder mig! 
 
Med venlig hilsen 
 
John Tamberg 
 
Formand, Gymnastikafdelingen Jelling fS  
 
PS: Jeg har rigtigt mange PS`er. Hvis man vil have dem uddybet, eller kommentere på indholdet af 
beretningen, er man som medlem mere end velkommen til at råbe så højt vi kan høre Jer!  
Fx til generalforsamlingen. 
 


