
 
Formandsberetning 

Endnu et bestyrelsesår er gået. Et bestyrelsesår, som blev skudt i gang efter en 

generalforsamling med kampvalg, da vi var i en luksussituation, hvor flere personer ønskede 

at komme i gymnastikbestyrelsen, end der var pladser til i henhold til vedtægterne. Da der 

mange steder mangler frivillige, var det svært at skulle sige ”nej tak” til to ildsjæle, så i stedet 

for at vælge to fra blev alle valgt til, hvorfor bestyrelsen har været godt bemandet det sidste 

år. 

Det forgangne år har været et år, hvor vi som bestyrelse skulle finde os selv tilrette i en ny og 

stor bestyrelse - ikke blot med flere nye medlemmer - men også med udskiftning på både 

formands-, næstformands- og kassererposten. Trygge, vante rammer blev brudt, og flere af 

os fik nye titler og nye opgaver. Men med stor lyst til at være en del af det frivillige foreningsliv 

i Jelling og ikke mindst en del af gymnastikafdelingen, har vi sammen med instruktører og 

hjælpeinstruktører samarbejdet om at give Jellings borgere de bedst mulige vilkår og tilbud 

indenfor gymnastikkens verden. 

Men hvad er det så egentligt, vi har kunnet tilbyde vores medlemmer? Endnu engang har vi 

haft en sæson, hvor vi har kunnet tilbyde et bredt udvalg af gymnastikhold, og der har været 

plads til alle. Børn, juniorer og seniorer. Begyndere, øvede og rutinerede. Bredden og eliten. 

Herunder en bred vifte af tilbud med alt fra traditionel gymnastik til teamgym. som det nyeste 

skud på stammen. Alle hold med engagerede, dygtige og kompetente instruktører, som hver 

især gør en kæmpe indsats for at få tingene til at lykkes. Samarbejde og fællesskab er en stor 

del af dét at være med i gymnastikafdelingen. Som optakt til sæsonen blev alle instruktører 

og hjælpeinstruktører derfor inviteret til en fælles kursusdag med et godt blandet program. En 

aktiv og hyggelig dag, hvor der både var fokus på det sociale men også på 

kompetenceudvikling blandt instruktørerne, så de alle blev klædt på til en ny sæson. 

Apropos klædt på er foreningsblusen i år udskiftet, så alle aktive instruktører nu er klædt i 

Jellings officielle farve nemlig orange. Det er dejligt at se, hvordan instruktørerne ofte bærer 

blusen både til gymnastik og i skole, og vi ser det som et symbol på, at de er stolte over at 

være en del af det fællesskab, de er en del af.  

For at styrke sammenholdet og fællesskabet i gymnastikafdelingen yderligere har vi, som alle 

nok ved, haft en stor drøm om udvidelse af faciliteterne omkring Gormshallen. Med en sådan 

udvidelse vil vi f.eks. kunne tilbyde gymnasterne ét træningssted hvor instruktører, 



 
hjælpeinstruktører og gymnaster kan samles og dele glæden ved at dyrke gymnastik og rent 

økonomisk måske spare en del penge på indkøb og vedligehold af redskaber.  

Drømmen er som bekendt endnu ikke gået i opfyldelse. Derfor forsøgte vi, ved den store 

kamp om fordeling af haltider, at få flere hold i Gormshallen. Vi gik velforberedte til mødet 

med få krav og meget optimisme, men vi måtte dog sande, at kampen blev hård, da mange 

afdelinger kæmpede lige så indædt for at få deres ønsker om haltider opfyldt, som vi gjorde. I 

forbindelse med fordeling af haltider er vi oppe imod mange traditioner eller ”vi plejer….” og 

der udover har hver afdeling mange hensyn at tage både i forhold til tid og sted,  men også til 

de frivillige som igen er afhængige af at få det frivillige foreningsliv tilpasset privatliv og 

arbejdsliv. Alle disse traditioner, krav og væren sig selv nærmest harmonerer måske ikke altid 

med at være en del af det store fællesskab, og måske spænder vi i virkeligheden nogen 

gange ben for hinanden – og for os selv! 

Det kunne være sjovt at se, hvad der ville ske, hvis alle afdelinger droppede traditioner og ”vi 

plejer….” og i stedet samarbejdede om at få den store halkabale til at gå op til gavn for alle 

idrætsaktive i Jelling. Kunne man via samarbejde på tværs af afdelingerne undgå 

sammenfald af tilbud indenfor enkelte målgrupper eller aldersgrupper, kunne det måske 

endda ende med, at vi samlet set fik flere aktive i Jelling? De fleste vil nok tænke, at det lyder 

fornuftigt, og at det jo i virkeligheden er det, vi skal bruge fællesskabet i Jelling Forenede 

Sportsklubber til. Men når det så er sagt, ja, så er det jo nok desværre utopi at tro, at det er 

realistisk at løse halkabalen på den måde, da alle idrætter kæmper for optimale forhold for 

deres egne medlemmer. 

Da tendensen de sidste år har været, at de fleste ønsker haltider i hverdagene fra kl. 17-21, 

må vi nok forvente, at udfordringen ikke bliver mindre de kommende år. Derfor må vi nu tage 

stilling til, hvorvidt vi fortsat skal kæmpe for at forblive en del af det store idrætsfællesskab, 

der er i Gormshallen. Umiddelbart er det ikke en svær beslutning at tage. Selvfølgelig skal vi 

være en del af det fællesskab og være med der, hvor tingene sker, præcis som alle de andre 

er det. Og man skal bestemt ikke negligere reklameværdien i at blive set og bemærket af de 

mange børn og voksne, der hver dag færdes i hallen. Den opmærksomhed og omtale vores 

tilstedeværelse giver, glæder vi os over, og måske kan den i sidste ende udmønte sig i nye 

medlemmer?! 

Medlemmerne er fundamentet i gymnastikafdelingen. Uden gymnaster var foreningen 

ingenting, så det er derfor vigtigt, at der hele tiden kommer nye til og ikke mindst, at vi 



 
fastholder de medlemmer, vi har. Traditionelt har gymnastik været en idræt, som alle har haft 

råd til at gå til. Gennem årene er kontingentet dog steget, hvilket har betydet, at vi af og til 

bliver spurgt om, hvorfor det er blevet så dyrt at gå til gymnastik. I gymnastikafdelingen 

prioriterer vi blandt andet at have moderne og tidssvarende redskaber og stræber efter gode 

forhold for instruktørerne til gavn for medlemmerne.  

Bestyrelsen har ansvaret for at styre økonomien.  Gennem et par år har vi blandt andet på 

grund af store investeringer til redskaber og nye initiativer haft større udgifter end indtægter, 

hvilket reducerede vores egenkapital betydeligt. Med et par år med øget bevidsthed omkring 

forbrug ser det igen lidt lysere ud. Vi har ligeledes erfaret, at det godt kan svare sig at søge 

penge til f.eks. nye redskaber, så vi kan matche de ønsker og behov, vore gymnaster og ikke 

mindst vore instruktører har. Vores indsats med at finde portvagter til Jelling Musikfestival 

giver et godt økonomisk afkast, og vores hjælp med afvikling af DGI Sydøstjyllands 

Forårsopvisning i DGI Huset er også en god økonomisk håndsrækning.  

Hvordan vi så skal bruge et eventuelt overskud, er der sandsynligvis mange bud på. Skal det 

gå direkte til medlemmerne i form af lettelse eller fastfrysning af kontingent? Skal det gå til 

instruktørpleje, så vi fortsat kan trække dygtige instruktører til som mange gymnaster og 

forældre forventer og sætter stor pris på? Skal det gå til flere håndredskaber, spejlvægge og 

springredskaber? Eller skal vi spare det hele sammen til det tidspunkt, hvor udvidelsen af 

faciliteterne omkring Gormshallen forhåbentlig bliver en realitet? Eller skal vi bare spare 

sammen til eventuelt dårlige tider? Ja, der er mange muligheder! 

Som skrevet i starten er endnu et bestyrelsesår gået. Et år med en masse udfordringer og 

gode oplevelser både for bestyrelse men forhåbentlig også for instruktører og medlemmer. 

Forude venter forhåbentlig nye udfordringer og nye oplevelser. Tre nuværende 

bestyrelsesmedlemmer har desværre valgt at stoppe, hvilket betyder, at vi efter 

generalforsamlingen endnu engang skal bryde op med trygge og vante rammer. Nye kommer 

forhåbentlig til, nogen skal måske igen have nye titler, og andre måske igen have nye 

opgaver.  

Det bliver helt sikkert spændende  

Betina Graversen 

 Formand JfS Gymnastik 


