
 

Årsberetning for 2019 _ Gymnastikudvalget Dorthe Andersen 

 

Siden sidste års generalforsamling har vi afholdt vores årlige 

gymnastikopvisningen i byen. Det løb af stablen lørdag den 23. marts 2019. 

som noget nyt at aflægge opvisningen kl. 10 en lørdag formiddag, var vi 

spændte på besøgende den dag. Der kom 291 betalende gæster til 

arrangementet, og vi fik lidt flere penge i pengekassen, end vi ellers plejer. 

2700kr. ekstra med de 90 personer ekstra som tilskuer den dag.  

Vi håber på at gentage succesen igen i år lørdag den 21. marts kl. 10-14. 

Vores gæstehold var Jernevedpigerne og dans fra Dancestudie i Vejen. Begge 

hold med lokale børn. 

 

Opstart af ny sæson 2019: 

 I uge 37 med vores 8 hold. 

 Nye tiltag ifht. Hold: et drengehold for 4-6 årige. Stor succes og positive 

tilbagemeldinger fra forældre. Vi vil gerne have flere af vores yngre 

drenge til at vælge gymnastikken til. 

 Nye tiltag: Jumping Fitness. Startede sæsonen op med træning tirsdage 

og onsdage for kvinder. 

Jumping for mænd om torsdage. Og til næsten alle træninger har alle 

trampoliner været optaget. 

 I denne sæson: 114 gymnaster, en stigning fra sidste års 75 og forrige 

års 90.  

  

Trænere og hjælpetrænere: 

 16 trænere og 8 hjælpetrænere 

 Vi er privilegeret i udvalget at vi har så mange kompetente trænere og 

hjælpetrænere, vi har glæde af. De står klar hver uge med et 

veltilrettelagt program for træningen. Unge hjælpetrænere står i kø for 

at være en del af gymnastikken.  

 Tak til jeres frivillige hænder, glæde og kompetencer. 

 

Arrangementer: 

 Rystesammen dag i september med trænere og hjælpetrænere: 

Udeliv, kanotur, mad, bålhygge og regnvejr. 

 Julehyggekomsammen med trænere og familier, pakkeleg og hygge. 

 Julefrokost i udvalget: skydning og spisning. 

 

Den 24. 12:  

 83 besøgende, heraf 47 børn. Julemanden kom med godteposer til alle. 

Alt sammen sponsoreret af vores lokale Købmand Nikki, som altid er 

behjælpelig. Tak for det. 

 



Et kig ud i fremtiden: 

 Nyt tiltag i støbeskeen her i foråret og frem til sommerferien. 

 Arbejdsfordelinger i udvalget har fokus, næste sæsons trænere og 

hjælpetrænere. 

 

 

Bevingede ord til udvalget: 

Tak til jer i udvalget. Jeres støtte, jeres humør, jokesVi har skabt et 

udvalg, som står sammen. Bakker op og er der. Jeg har i mit 

udvalgsarbejde med jer fundet nye venner i jer. Tak fordi I altid går all 

in. Tak til jeres familier, for lån til de lange møder, vi altid holder. 

 

Du sætter spor, når du går i sneen 

Du sætter spor i dit liv 

Du sætter spor i menneskers hjerter 

Du sætter spor med dit liv 

Du sætter spor på din vej i livet 

Om du nu vil det eller ej 

Du smitter af på dem du berører 

og du har smittet af på mig 

 

Jeg giver hermed min årsberetning til generalforsamlingen. 

 

Dorthe Bjerregaard Andersen 

 

  

 

 

 

 


