Ledelsesberetning for 2019
Endnu et år i gymnastikforeningen er gået.
Og det er atter tid til vores generalforsamling.
Generalforsamlingen – altså jer, som er til stede ved generalforsamlingen, den øverste myndighed
for vores forening. Det er i den forsamling, at de aftaler vi har truffet i året løb, kan blive diskuteret.
Og det er i den forsamling at regnskab/buget kan diskuteres.
Vi har gjort os mange tanker om, hvilke opgaver der ligger forude og hvordan vi kan skaffe nye
medlemmer til ledelsen, folk som er villige til at benytte en del fritid på arbejdet i vores forening.
Vi fik således ”kapret” Anne Mette og Susanna i 2018. To kvinder, som vi er blevet ret afhængige
af i ledelsen. Susanna, som altid stiller op, når der er brug for gode ideer, skrives referater, afholdes
jule-og fastelavnsfester og støtte på anden vis. Og Anne Mette, som på et tidspunkt inden valget
forrige år, kom til at sige: ”Jeg elsker at arbejde med tal”….. Det tror jeg nok, at Anne Mette har
fået rigeligt lov til i det forgangne år
Også en tak til Nathalie og Jette, som er en fast del af ledelsen.
Tak til Mette, som deltager aktivt, når job og familie-livet tillader det.
Tak for det arbejde i hver især, på forskellig måde, lægger for dagen. Hvis ikke at der var ”sådan
nogen som jer”, så tror jeg, at foreningsarbejdet stille og roligt uddøde.
Hvad har vi så beskæftiget os med i det forgangne år?
Vi var, mærkeligt nok ikke omfattet af aflysninger pga høj vandstand i fjorden!
Der måtte dog lægges ”Water Tubes” ud for at sikre, at der ikke trængte vand ind i hallen.
De forgangne år har Gym Hunters weekendtræning med overnatning været påvirket af dette
tilbagevendende fænomen. Men vi kunne gennemføre overnatningen, (dog med lidt uro i maven).
Vind fra nord og megen vand i fjorden, er helt klart en udfordring, som vi må forholde os til.

Vi fik i 2018 tildelt haltid i Jægerspris Hallen, Torsdag kl. 16.00-17.30. Holdet voksede i løbet af
2018 til et stort spring-rytme hold med ca 30 gymnaster i alderen 8-12 år. ALLE piger……hvilket i
sig selv ikke er dårligt, men det afspejler en tendens i fordelingen af drenge og piger i vores
forening. Vi har næsten ingen drenge over 8 år.
Desværre blev holdet ved opstart i september 19, kun tilmeldt 8 børn og er nu lukningstruet.
Det viser en af de udfordringer, som vi slås med: svingende børneantal.
Fastelavnsfesten blev igen en stor succes og er helt sikkert kommet for at blive.
Ca 80 børn og voksne deltog.
Tak til fastelavnsudvalget. Især til Nathalie ☺

Opvisningen var igen en skøn oplevelse, som så ofte før. Vi fik ros for vores måde, at få tingene til
at glide og få alle til at føle, at det er værd at møde op.
Vi havde besøg af DGI og Slangerup.

Vi benyttede hallens eget musikanlæg igen med stor succes. Vi fik sponseret transport af redskaber
fra Kignæshal til Møllegårdhal af Jægerspris Flyttefirma og fik igen sponseret saft af CoRo Food,
stor tak.
Stor tak til ALLE hjælpere!
Vores redskabshold skal have en speciel TAK.
Vi forsøgte os med at sælge lotteri. Vi fik mange flotte gaver fra forskellige firmaer både lokalt og
så langt væk som Roskilde.
Vi fik desværre ikke solgt alle lodder. Stort arbejde, som vi vil overveje en anden gang.
Vi har åbenbart fået kørt de unge instruktører på rette spor med hensyn til træning af vores store
springhold.
Alle instruktører træner med ildhu og entusiasme, hvilket i høj grad smitter af på gymnasterne.
Gym Hunters var tilmeldt regionsopvisninger i Helsingør og Hillerød.
Her høstede holdet så megen ros, at holdet blev udtaget til ”Kavalkade” i Farum. Kæmpe succes.
Vi havde forårstræning for Forældre-Barn, Forårs-seniorer, Gym Team, Gym Hunters, Spirerne,
Mini Mix og Dance´n´Play, dansegym for piger fra 5-8 år.
Vi deltog igen i Blå Nat med opvisning af Gym Hunters.
Super oplevelse. Stor ros fra alle sider. Tak til alle.
I juni holdt vi afslutning for Gym Hunters i Kignæshallen med madkurv fra Cafe Kignæs.
Her solgte vi resten af lodderne fra opvisningen, så intet gik til spilde.

Sæsonopstart i september var med lavt medlemstal.
En af årsagerne er, at mange glemmer, at gymnastikken er startet og først får sig tilmeldt sent.
Vi har arbejdet hårdt på at få flere medlemmer.
Herrerholdet har bibeholdt deres træningstid og har således hele Kignæshallen at træne i. Så nu er
der plads til alle, og herrerne behøver ikke tage de små T-shirts på.
Nu er problemet pladsen i omklædningsrummet. Der har været mange, mere eller mindre, stuerene
bemærkninger omkring den snævre plads.
Men herrerholdet består nu af 32 herrer. Seniorholdet har 34 og Morgenmotionisterne har 32.
Så vi har en pæn portion seniorer. Derudover er der både Irene´s M/K Hold og formandens
Hensyntagen Hold.
Kun ganske få hold startede med halvårlig tilmelding. Dvs at sæsonen løb fra sept til nytår, hvor
man så kunne tilmelde sig igen, hvis holdet kørte videre på ny efter nytår.
Det kan kun lade sig gøre på små hold og på hold, som vi ikke er sikre på, kan køre videre. Det
kræver en del arbejde, at kræve kontingent op midt i sæsonen.

Drenge-Pige-Træf blev aflyst efter 17 år. Nu tænker vi måske at lave noget tilsvarende hos os selv i
Kignæshallen.
Julefesten i December forløb fint. Skøn dag. Ca 80 medlemmer deltog. Lidt færrer end året
tidligere. Men en super hyggelig eftermiddag.

Vi har fået god styr på opgaverne.
Tak til Super Brugsen for clementiner.
Tak til Grevindespejderne for juletræ.
Tak til Café Kignæs for deres indsats.
Og tak endnu en gang til alle vores hjælpere.

Hjemmesiden kører fint.
Det letter vores arbejde med det elektroniske tilmeldingssystem. De fleste medlemmer benytter sig
af det.
Tak til Michael for at passe på hjemmesiden.
Facebook kører også fint. Vi har haft mange opslag her og mange medlemmer kontakter os via
Facebook. Flere hold har lukkede grupper, hvor medlemmer og instruktører kan skrive sammen.
Vi opnåede endnu en gang at få tildelt omtale i fritidsfolderen. Dog har kommunen sparet selve
spaltepladsen væk, så vi fik kun plads til at skrive information om selve foreningen.
Vi har afholdt en del møder med kommunen omkring vores mangelfulde redskabsrum. Vi mangler i
den grad plads til vores redskaber, efter at billardrummet inddrog en del af vores redskabsskur bag
skydedørene. Det er en daglig kamp med de øvrige foreninger/klubber om pladsen.
Vi har haft instruktører på kursus. Vi har haft ledelsesmedlemmer på kursus.
Vi har selv afholdt minihjælperkursus kombineret med en foreningsdag, hvor alle børne- og
ungdomsinstruktører var inviteret.
Vi har afholdt møder med DGI.
Vi fik nye hold i foreningen i 2017: Tai Chi Chuang, Baby-gym og Familien i bevægelse.
Baby-gym har taget navnet LOPPERNE og fungerer fint ca 25 tilmeldte. Tai Chi kører også videre.
Familien i Bevægelse opstod efter ide hos DGI om af få mere bevægelse ind i familielivet. Vi
oprettede et hold hver anden lørdag kl. 10.00-11.30 for hele familien. Søgte DGI om tilskud, fik
tilskud, købte nogle dejlige, nye redskaber og gjorde holdet gratis at deltage på. Ca 25 deltagere.

Der ligger stadig en stor opgave i at tjekke medlemslister på børneholdene, for hele tiden at følge op
på, om alle har betalt kontingent og om der evt. er plads til flere på holdene. Det er en stor opgave,
som er temmelig tidskrævende, men til gengæld giver bonus i form af fint kendskab til mange
medlemmer.

Vi oplever at arbejdet med børn bliver en større og større udfordring. Udviklingen i samfundet, hvor
flere og flere børn får problemer med at tilpasse sig i fællesskabet, smitter i stor grad af på
børneholdene og giver instruktørerne store udfordringer. Det tager vi naturligvis alvorligt.
Jeg vil gerne i denne forbindelse påpege, at det er en af årsagerne til den store instruktørskare. Jo
flere børn med udfordrende adfærd – jo flere instruktører skal der til at hjælpe!.
Og jo bedre skal instruktørerne være klædt på for at kunne hjælpe.

Vi forsøger på bedste vis at udføre vores arbejde i foreningen, til de flestes tilfredsstillelse. Vi har
denne sæson fået megen ros fra forældre, som giver udtryk for, at de er glade for, trykt at kunne
sende deres børn til gymnastik i en forening, hvor der er styr på tingene og hvor vi varetager
opgaverne på bedste vis.
Vores sponsorudvalg fra forrige sæson, nogle søde mødre, som satte sig for at sende ansøgninger
om sponsorater til diverse organisationer og firmaer, er desværre blevet opløst.
Indtil nu er der desværre ingen, som har meldt sig påny. Men vi arbejder videre.
Det skal dog nævnes, at vi faktisk har nogle sponsorer.
Aerobicgården, Profil Reklame samt nogle forældre gik sammen om, at skaffe fine todelte dragter
til Gym Hunters til opvisningen.
Roma Pizza har sponseret kr 500 til pizza til weekendtræning i November for Gym. Hunters.
Vi har indgået aftale med OK Benzin, som giver 5 øre pr liter tanket benzin, til de som har OK
medlemskort til gymnastikforeningen, det tal vil fremgå i pkt. 5
Og vi har indgået aftale med Jægerspris Flytteforretning om transport af redskaber til opvisningen.
For dette job skal flytteforretningen have en kop kaffe
Og vi har holdt færre møder i Kignæshallen for at spare på udgift til forplejning.
Til gengæld har vi inviteret alle vore springinstruktører og minihjælpere på Kineseren i Fr.ss
Stor succes.
Vi har lagt vores lønsystem om, for at gøre det lettere at arbejde med i fremtiden.
Vi har arbejdet MEGET med den nye dataforordning, som er til for at beskytte både medlemmer og
instruktører. Det har været tidskrævende, men nødvendigt. Alt er nu på plads.
Vores beslutning om at udvide ledelsen til 5 personer har vist sig at være en god beslutning.
Vi har afholdt nogle møder i årets løb og opnåede også at afholde ikke bare et seminar, men to af
slagsen. 2 mandag aftener i træk, hvor mange emner blev diskuteret.
Mange ændringer er sket i året løb. Flest vedrørende lønsystem og forbrug af penge.
Vi har set dette år med ny kasserer som et år, hvor vi skal lære nye systemer og andre måder at gøre
tingene på. Vi har på mange måder haft endnu et ”LÆREÅR”, og vi er på mange måder blevet
klogere.
Mere herom under pkt 5

Medlemstal 2019:

380 pers.

Med håb om et godt samarbejde os alle imellem, ønsker jeg alle et godt gymnastikår.
På ledelsens vegne, Lene Lyberg

