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Bestyrelsens årsberetning 

ved  

generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 
 

 

 

 

Byggeår. 
 

Den 29 marts 2011 stillede Søren Madsen et spørgsmål til bestyrelsen under dette års 

generalforsamling: ”Hvorfor bygger vi ikke vores egen hal?”   

3 år efter kan Søren være med til at afholde åbningsfest den 4. maj i et nyt gymnastikcenter.  

Når vi nu ser tilbage på de 3 års forløb, kan Søren stille et nyt spørgsmål:  

”Hvis vi havde vist, hvor meget arbejde projektet krævede – ville vi så være gået i gang med det 

nu?” 

 

Køge Bugt Gymnastikcenter er blevet en realitet - en selvejende institution, der skal stå på helt egne 

ben i det sjette år. Efter 5 år med driftstilskud fra kommunen stopper dette, hvilket betyder, at der er 

5 år til at få bygget en model op, der giver den omsætning, der skaber overskuddet. GC skal drives 

af et forretningsudvalg med en bestyrelse som øverste myndighed.  

 

GC og gymnastikforeningen bliver tæt knyttet sammen, både på det juridiske område og på det 

administrative. På det juridiske områder kræves der ændringer af gymnastikforeningens nuværende 

vedtægter. På det administrative har det været nødvendigt at oprettet en ny stilling som 

administrationschef. 

 

Årsberetning vil være præget af vores nye GC på flere områder i teksten nedenfor.  

Det er gymnastikken og de nært beslægtet områder, der skal være med til udvikle foreningen og 

skabe grundlaget for de ekstra 300-400 medlemmer over de næste 2-3 år. Derfor er der sideløbende 

med byggeriet generet mange projekter, som udvikler foreningen og kræver ekstra frivillige 

ressourcer. 

 

Nye udfordringer – ny stilling 
Foreningen bliver til en forretning. Det stiller en del krav og forpligtigelser på mange fronter. Til at 

løfte denne udfordring har det været nødvendigt at oprette en ny fuldtidsstilling som 

administrationschef, og nedlægge den eksisterende deltidssekretær funktion.  

Det betyder, at foreningen har måtte opsige Henriette og opslå en ny stilling.  
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Ansættelsesprocessen er afviklet helt efter samme vilkår som i en virksom. Ud af de modtagne  

ansøgninger blev der indkaldt 3 kandidater til første samtale - heraf blev 2 udvalgt til samtale 

nummer to. Til denne samtale fik kandidaterne 3 dage til at forberede sig på 3 opgaver med hver sin 

case.  

Efter et tæt løb blev der skrevet kontrakt med Hanne Lykke Nielsen.  

 

 

Administrationschef – ny stilling 
Jobbet bliver en deling mellem foreningen og gymnastikcenteret. Foreningens funktionsbeskrivelse 

er velkendt og godt beskrevet, og gældende for gymnastikcenteret er der i starten fokuseret på at få 

skaffet kunder i butikken. Opgavelisten til denne indsats er meget lang, og der er mange spændende 

tiltag og et tæt samarbejde med kommunen og kommunale institutioner.  

 

 

Nye hold – nye gymnastikgenrer.  
Listen over nye tiltag er lang og dækker hovedsageligt hold i dagtimerne. Her arbejdes der på flere 

fronter sammen med kommunen omkring aktiviteter for børneinstitutioner, dagplejebørn, 

motorikhold  m.v. Noget helt nyt er også projekt ”Genoptræning” - et sammenarbejde mellem 

foreningen, kommunen og DGI MV. Foreningen tilbyder per 1. marts i år 2x2 timer ekstra træning i 

kommunens genoptræningscentrere i Herfølge og Køge. Instruktørerne skal støtte 

gymnasten/patienten i den træningsplan, de har fået udleveret af fysioterapeuten i forbindelse med 

deres operation/skade.  

 

Udover de kommunale projekter er der flere tiltag i gang for seniorårgange, som kan træne i 

formiddagstimerne. Her er målet at skabe nogle rammer, hvor der, udover gymnastik, også tilbydes 

andre aktiviteter f.eks. cykelture, krolf, udendørs fitness m.v.  

 

 

DGF og DGI 
Betina Krumbæk, som træner aspirantholdet i foreningen, blev ved dette års 

repræsentantskabsmøde i DGF stemt ind som ny formand for DGF region Sjælland. Foreningen 

ønsker Bettina held og lykke med hendes nye virke.  

 

Ved aktivitetsmødet i forbindelse med DGF repræsentantskabsmøde for URG (udvalget for rytmisk 

gymnastik- herunder grandprix) blev Inger Juul-Olsen stemt ind i udvalget. Foreningen ønsker 

ligeledes Inger held og lykke med hendes nye virke.  
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Gymnastik.  

Bredde/motion og Gymfit 
Denne genre af gymnastikken skal meget gerne have en stigende tilgang af gymnaster. Tilgangen 

kan opdeles i to tiltag. Det ene tiltag ligger typisk indenfor foreningens egne kompetencer - f.eks. 

udvikling af dagtilbud for motionshold. Det andet tiltag er aktiviteter drevet af 

administrationschefen, der - sammen med kommunen og dennes institutioner - skal udvikle 

træningsplaner og koncepter.  

 

Ved hjemmeopvisningen takkede Lisbeth Bjørn af efter 46 år som instruktør heraf de 15 år i Køge. 

Der skal lyde en stor tak til Lisbet for hendes fantastiske indsats og for de mange gymnaster, hun 

har været i stand til at samle i alle disse år.  

 

 Børnebredde. 
Endnu engang måtte vi lukke et pigerytme breddehold pga. manglende tilslutning. Det er et område, 

hvor der er svært at tiltrække gymnaster. De to nye hold, vi startede sæsonen op med, blev lagt 

sammen til ét, og med det som grundlag til næste sæson, arbejdes der på at styrke denne del af 

gymnastikken. 

De to aspirant-mixhold har fundet deres berettigelse med en flot tilslutning for både mini- og 

juniorholdet. Juniorholdet blev i år valgt til ”årets hold”.  

 
 

 Gymnastik – Grand Prix. 
Afdelingen har den røde tråd og er struktureret, så pigerne kan følge med i, hvilket hold de skal gå 

på, når alderen flytter dem op i næste årgang. Igen i år har pigerne formået at udvikle deres 

færdigheder, og det tegner til, at der også i år kommer flotte resultater i afdelingen. Desværre har 

grand prix haft en tilbage gang af gymnaster. Der arbejdes på de indre fronter for at få flere 

gymnaster.  
 

 

 Teamgym.  
Niels Skov er ny instruktør for seniorherrer. Holdet blev i løbet af sæsonen ændret til senior 

mixhold for at øge antallet af gymnaster. Hermed er grunden lagt til, at holdet forsætter til næste 

sæson i nye omgivelser.  

Den røde tråd, vi er ved at have, i Team-gym-afdelingens struktur giver bonus. Det ses bl.a. på 

udviklingen af gymnasternes færdigheder, der viser sig i form af flotte resultater - og ikke mindst på 

den flotte tilgang af gymnaster i afdelingen. 
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Aktivitetsudvalg 
Udvalget spænder over mange og mangeartede aktiviteter og er et af foreningens bankende hjerter. 

Det er herigennem, at holdene kan tjene en ekstra skilling. Her mødes gymnasterne på tværs af 

holdene, og det er med til, at der skabes noget foreningskultur blandt gymnasterne. Det er her, 

gymnaster og instruktører kan være fælles om at få et arrangement op at stå og afviklet.  

 

 Flere aktiviteter.  
En del af den ekstra indtjening, der skal være for at opretholde økonomien i GC, kommer i form af 

afviklinger af diverse opvisningsstævner, konkurrencestævner og arrangementer. De seneste 

sommeropvisninger i Boholtehallen og Køge Hallen flyttes nu til Ravnsborghallen og ændres fra at 

være foreningens sommeropvisning til at være et sommerstævne, hvor hold fra andre foreninger kan 

tilmelde sig.  

 

Køge Festuge og vores eget juletræsarrangement er ikke længere en del af foreningens aktiviteter, 

men er blevet nedprioriteret til fordel for øvrige arrangementer. De timer, der førhen er anvendt til 

f.eks. Køge Festuge, får vi brug for at anvende i gymnastikforeningen for at skabe den før omtalte 

økonomi. En del af de penge, der skabes til disse arrangementer, bliver ude på holdet efter samme 

princip som Saltoens dag, der har fordelingsnøglen 20% til holdet og 80% til foreningen. 

De 20% skal motivere til at indsamle penge til holdkassen, og de 80% er den værdi, det er, at vi har 

vores eget gymnastikcenteret – hvilket er yderst unikt.  

 SM stævne i grand prix 
Den 1. marts blev der afviklet SM i URG – grandprix i Rishøjhallen. Foreningen overtog stævnet 

efter et afbud. Et effektivt SM-udvalg stod bag et virkelig flot stævne, der efterfølgende har fået 

mange flotte ord med på vejen. Det er mange år siden, vi sidst har afholdt et stævne i Køge. Stort 

tak til udvalget for at få stævnet op at stå - og for at få skabt grundlaget til en drejebog til de 

efterfølgende stævner.  

 

 Saltoens Dag 
Teamet for Drifts- og foreningsoptimering har fulgt op på sidste års saltoarrangement – Saltoens 

dag. Et koncept der stadig er i sin udviklingsfase, både hvad angår planlægning som kendskabet til 

konceptet blandt køgenserne. Sidste år blev der sprunget lidt over 8324 saltoer, hvilket blev løftet til 

ca. 10600 saltoer i år. Der skal laves et review af konceptet for at optimere indtjeningen.   

 

 Hjemmeopvisningen 
En helt fantastisk afslutning på vinterens træning. Med foreningens egne hold kan vi vise gymnastik 

- rigtig god og flot gymnastik - en hel eftermiddag - godt og vel. En dag med alsidig gymnastik på 

alle niveauer: Fra far/barn, hvor der tumler rundt på redskaberne over børne- og voksen 

breddeholdene til konkurrencegymnasterne. Vi kan godt tillade os at være stolte af både 

gymnastikken, vores instruktører og den opbakning og stemning, der er i Ravnsborghallen denne 

dag. 
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Kursusudvalg.  
Også i sæsonen 2013-2014 har vi haft instruktører på kursus for at dygtiggøre sig indenfor deres felt 

- de har deltaget i forskellige inspirations- eller kompetencegivende kurser. 

Kursusaktiviteten har ikke været lige så stor som de foregående år - og slet ikke så ”krævende” i 

regnskabet. Kurserne har været kortere - og bl.a. har vi ikke haft lige så mange helt unge 

hjælpetrænere af sted på hjælpetrænerkurser og ”Træner 1” som året før.  

 

Foreningen blev for tre år siden certificeret ”Kvalitet i børnegymnastikken”. For at beholde 

certificeringen, skulle foreningens børneinstruktører deltage i et recertificeringskursus, hvilket de 

gjorde i efteråret 2013. Dette kursus erstatter hjælpetrænerkurset for hjælpetrænerne. Vi kan altså 

stadig tillade os at reklamere med at Gymnastikforeningen Køge Bugt har ”kvalitet i 

børnegymnastikken”. 

 

Som et nyt tiltag arbejder gymnastikforeningen på at blive ”Springsikker forening”. Arbejdet 

påbegyndte vi i så småt i efteråret, hvor repræsentanter fra bestyrelsen og to instruktører, Bettina 

Krumbæk og Lars Elmegaard Nielsen - havde nogle indledende møder med DGF.  

Bettina og Lars har lovet at være tovholdere på ”Springsikker forening” - et omfattende koncept, 

som involverer hele foreningen - både bestyrelse og instruktører. 

Der vil helt sikkert blive en del kursusaktivitet i forbindelse med ”Springsikker forening” - og her 

regner vi med, at flere af kurserne vil kunne afholdes i GC. 

 

Det er vores inspirerende og kompetente instruktørerne, der skaber gymnasterne og fastholder dem 

til idrætten. Med ibrugtagning af Køge Bugt Gymnastikcenter ønsker vi at sætte endnu mere fokus 

på springsikkerhed på alle niveauer. Og de stigende kompetencekrav til instruktørerne gør, at 

foreningen prioriterer kurser og uddannelse meget højt. 

 

 

Administrationen.  
GOAS skal erstattes af et nyt administrationssystem. Firmaet Flexweb, har meddelt deres kunder at  

de stopper med at servicer og udbygge GOAS, og anbefaler vi overgår til at bruge ”klubmodul” Et 

lille udvalg arbejder på at finde den rette løsning.  

 

Gymnastikcenteret har skabt meget arbejde og mange udfordringer på flere niveau. Til at drive og 

administrer GC var det påkrævet at fastansætte en person til denne opgave. Denne jobfunktion 

lægges sammen med nuværende sekretær funktion, og der skabes en fuldtidsstilling. Det medførte 

at Henriette blev opsagt og der kom et jobopslag i dagspressen.  

 

Bestyrelsen vil gerne her takke Henriette for hendes arbejdsindsats, gå på mod og ihærdighed, og 

ønsker hende held og lykke fremover.  
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Tak 
Igen i år kan vi takke alle de kræfter, der er med til at skabe et år fyldt med spændende aktiviteter 

og gøremål i mange forskellige retninger. Aktiviteterne drives af stærke foreningssjæle lige fra 

hjælpetrænere og instruktører til entusiastiske forældre. Dette skaber en synergi og virkelyst 

omkring foreningen, som alle kan være stolte af.  

 

Tak til haludvalget for jeres helt fantastiske engagement, jeres ukuelige gå-på mod og ikke mindst 

jeres tro på- og vilje til at gøre projekt Køge Bugt Gymnastikcenter til virkelighed.  

 

Opgaverne løses ikke af sig selv - ej heller af de nuværende kræfter i foreningen. Der skal tilføres 

flere ressourcer med kompetencer indenfor foreningsstrategi/udvikling, sponsorarbejde, 

IT/hjemmeside, m.fl. - tunge arbejdsopgaver, men ikke umulige opgaver.  

 

Afslutningsvis skal der lyde et stort tak for indsatsen til de mange frivillige, der er med til, at vi kan 

drive Gymnastikforeningen Køge Bugt.  

Også en stor tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere. 

 

 

 

Vil du være med til at gøre en forskel – så grib chancen... 
 


