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Endnu et bestyrelsesår er gået og det er igen tid til at se tilbage på det forgangne år. 

Et spændende år med både udfordringer, opgaver og oplevelser. 

 

Første udfordring meldte sig allerede forud for generalforsamlingen i forbindelse med 

vores daværende kasserer desværre ikke ønskede genvalg. Ingen i den siddende 

bestyrelse eller de nye der havde sagt ja til at indtræde i bestyrelsen ønskede at varetage 

den vigtige opgave. Problemstillingen blev drøftet længe og løsningen blev, efter at have 

haft en artikel i avisen, at vi fik en kasserer der udelukkende skulle varetage 

kassererfunktionen, uden for øvrigt at skulle deltage i møder og ellers være aktiv i 

bestyrelsen. En løsning der ikke var optimal, men vi så os nødsaget til at få det afprøvet 

og lade det briste eller bære. Løsningen viste sig ret hurtigt ikke at være holdbar, da 

denne arbejdsfordeling alligevel krævede at der, fra bestyrelsen, var en økonomiansvarlig 

som et bindeled mellem kassereren og bestyrelsen, både i forhold til den daglige drift men 

også i forhold til at lave budget og regnskab. Efter en kort prøveperiode måtte vi derfor 

omstrukturere og med hjælp fra en erfaren ressourceperson blev Heidi ny kasserer fra maj 

og har derved haft det overordnede overblik over økonomien i gymnastikafdelingen i 

størstedelen af bestyrelsesåret.   

 

Økonomien har igen i år fyldt en del. Som nævnt i beretningen sidste år havde vi efter et 

par år med en let sparekniv fået vendt tendensen og igen øget vores egenkapital. Der er i 

bestyrelsen delte holdninger til hvor meget vi, som en forening, kan være bekendt at have 

stående i banken, og vi har gennem de sidste år derfor flere gange drøftet hvordan vi kan 

og skal forvalte dette overskud så det gavner flest muligt i gymnastikafdelingen.  

For få år tilbage havde gymnastikafdelingen et brændende ønske om at få lavet en 

udbygning af Gormshallen med ideelle træningsforhold for gymnaster. Som alle nok ved 

blev det store projekt aldrig realiseret og vi har de sidste år slået os til tåls med, at vi ikke 

fik det vi ønskede og har således klaret os med de træningsfaciliteter vi har været vant til 

gennem mange år. Gormshallen har dog i mellemtiden søsat et nyt projekt med udvidelse 

af faciliteter i flere faser, hvor vi dog følte vi stod i et dødvande mellem både noget og 

ingenting. For de synes måske i bund og grund at ideen var god, men der var, set med 



	
	
vores øjne, for mange andre planer der skulle udføres før vores ideelle gymnastikfaciliteter 

ville blive bygget.  

For nylig blev der imidlertid igen sat gang i tankerne og der arbejdes nu på tværs af 

afdelingerne i en proces omkring udvikling af faciliteterne. Endnu engang er drømmen 

svagt vakt til live og med en engageret frivillig gymnastikinstruktør i gruppen håber vi på at 

udviklingen kan komme os til gode. Derfor har vi igen i år, og efter mange overvejelser, 

valgt at lave budgettet så vi er forberedt på en mulig investering hvis drømmen alligevel 

pludselig bliver realiseret helt eller delvist. 

Om vi lever i vores egen lille drømmeverden må tiden vise. Men indtil videre er vi fortsat 

optimister og hvis drømmen igen brister kan vi sikkert hurtigt finde måder at bruge 

pengene fornuftigt på. 

 

Noget af det vi allerede prioriterer at bruge penge på er uddannelse af vores instruktører. 

At vi har en velfungerende gymnastikafdeling skyldes i høj grad at vi har en flok 

instruktører der brænder for lære fra sig og samtidig har lyst til at udvikle sig og udvide 

deres kompetencer. Igen i år har vi tilrettelagt interne kurser med et læringsudbytte for alle 

uanset niveau, alder og køn. Derudover har flere af vores instruktører været på forskellige 

kurser under af DGI. Heriblandt var 4 af vores mest erfarne springinstruktører inden den 

igangværende sæson på et 24-timers Spring Sikker kursus. Vi har i bestyrelsen valgt at vi 

ikke vil bruge ressourcer på at blive certificeret som spring sikker forening, men er 

selvfølgelig stolte af at vi har dygtige instruktører der har gennemgået uddannelsen og 

dermed sikrer at vores gymnaster får den mest kvalificerede modtagning og at de gennem 

vejledning til de mindre erfarne er med til at videregive de nyeste modtagningsteknikker. 

Samtidig med at vores erfarne instruktører har lyst til at videreuddanne sig, har vi også helt 

nye instruktører der brænder for at komme i gang. F.eks har vi efter at have vurderet 

interessen for pilates nu prioriteret at sende instruktøren afsted på den store pilates 

uddannelse. Vi håber at denne investering kommer til at komme mange i den mere voksne 

målgruppe til gavn og især er det dejligt hvis vi får fat i nogen som ellers ikke ville gå til 

idræt i det lokale foreningsliv. Derudover er vi selvfølgelig glade for at kunne tilbyde et 

endnu bredere udvalg af muligheder i gymnastikafdelingen. 

Vores holdning i gymnastikafdelingen er, at alle der har lyst til at komme på kursus skal 

have muligheden, hvis det har relevans i forhold til de hold vi udbyder. En del af 



	
	
instruktørerne er selv opsøgende overfor relevante og spændende kurser og andre skal 

opfordres til at komme afsted. 

For mange er det at komme på kursus en motivationsfaktor for at fortsætte som instruktør 

da det giver ny inspiration både i forhold til den daglige træning og opvisning. 

 

Som instruktør er det væsentlig at føle sig anerkendt og værdsat for det arbejde man gør. 

Det har vi specielt oplevet hos de unge hvor vi flere år har udpeget nogle af de dygtige 

hjælpeinstruktører og sendt dem på et intenst 5-dags kursus på Vandel Efterskole. 5 dage 

med yderst kompetente instruktører, et spændende og varieret program og fuld drøn på. 

Det har for nogle givet helt unikke og uforglemmelige oplevelser og venskaber for livet.  

Igen i år håber vi, som anerkendelse, at kunne sende en udvalgt flok afsted som skal 

repræsentere gymnastikafdelingen i Jelling  

 

Og vi er som bestyrelse generelt utrolig stolte af de instruktører der er i foreningen og det 

ansvar mange udviser. I år har vi haft flere eksempler på at vi har en instruktørstab der er 

dybt engageret og som tager ansvar ikke kun for sig selv og egne hold men også for andre 

hold og for instruktørkollegaer. I Kollerup oplevede vi i efteråret en konflikt i samarbejdet 

med skolen omkring en af vores haltider. En konflikt som hurtigt blev løst på egen hånd af 

instruktøren fordi holdet bare skulle lykkes. Ligeledes oplevede vi på TeamGym og 

Juniorholdet en periode med skadede instruktører og igen tog instruktørerne på tværs af 

gymnastikafdelingen ansvar overfor hinanden og hjalp på kryds og tværs så gymnasterne 

mærkede det så lidt som muligt. Ynglingepiger havde en lidt træg start, men med opslag 

og en aktiv indsats fra instruktørernes side har vi nu et hold der har været nødsaget til at 

flytte fra gymnastiksalen til hallen fordi holdet pludselig fik vokseværk. 

Disse eksempler er bevis på at vores instruktører er noget helt særligt og vil alt det bedste 

for foreningen og for medlemmerne.  

 

Og medlemmerne skal vi jo ikke glemme, for det er jo i bund og grund dem vi er her for. 

Derfor har planer om at arrangere en foreningsdag på BGI i foråret. Foreningsdagen har til 

formål at styrke foreningskulturen og sammenhængskraften i afdelingen. Det bliver 

forhåbentlig en aktiv dag, hvor man som familie eller hold kan melde sig til og vi håber 

naturligvis på stor opbakning fra medlemmerne til arrangementet. Vi ved det er en kæmpe 

succes i andre lokalforeningerne. Men vi ved omvendt også at Jelling er en by med et 



	
	
væld af aktivitetstilbud, som vores medlemmer er tvunget til at vælge imellem. Men nu 

prøver vi og bliver det en succes kan det måske være startskuddet til en ny tradition som 

kan gentages de kommende år. 

 

For gode traditioner er vigtige for mig at holde fast i, men samtidig skal vi se frem, tænke 

nyt og være visionære. I nogle år har bestyrelsen primært sørget for den daglige drift. Vi 

har grebet de bolde der er blevet smidt ud til os fra forskellige fronter, men vi har desværre 

ikke haft tid og overskud til selv at søsætte en masse nye initiativer. Vi har takket være 

ihærdige instruktører og initiativtagere ikke stået stille, men har støttet op og sammen 

fundet muligheder og løsningsforslag. 

Nu er vi forhåbentlig på vej ind i en stabil periode hvor vi igen har overskud til at tænke 

fremtid og visioner. Den siddende bestyrelse har derfor valgt, at vi i starten af det nye 

bestyrelsesår skal have et møde med fokus på visioner for fremtiden. Vi ønsker at få lagt 

en plan for i hvilken retning gymnastikafdelingen skal bevæge sig, eventuelt i samarbejde 

med en foreningskonsulent fra DGI. Skal vi holde fast i de gamle traditioner, skal vi hoppe 

med på de nye diller eller sigter vi efter den gyldne mellemvej? Skal vi holde fast i den 

traditionelle organisation eller skal vi tænke anderledes? Og mon ikke der dukker mange 

andre og endnu ukendte spørgsmål op? 

 

Hvem ved hvad der sker? Et helt nyt bestyrelsesår venter lige forude. Der er en masse nyt 

at tage fat på og med udskiftning på en enkelt bestyrelsespost kommer der igen nye øjne 

og nye meninger på banen.  

Det bliver spændende men kun tiden må vise hvor vi egentlig ender.  
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