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Bestyrelsens årsberetning 

ved  

Generalforsamlingen onsdag den 25. marts 2015 
 

 

 

Det første år  
 

Den indsats, alle jer instruktører og hjælpere yder ude på jeres respektive hold, skaber rammerne 

for at foreningen udvikler sig som den gør – foreningen kan ikke ønske sig bedre ambassadører, 

hvilket hjemmeopvisningen gav et flot bevis på. To gange denne søndag blev Ravnsborghallen 

fyldt med i alt over 1700 betalende tilskuer.  

 

De seneste 12 måneder har på mange måder været yderst skelsættende for foreningen. Foreningen 

og Gymnastikcenteret er to uadskillelige juridisk økonomiske enheder og derved med til at skabe 

nye måder foreningen drives på. Foreningen har påtaget sig en stor opgave, som kun kan løftes 

ved den store opbakning, vi modtager fra vores omgivelser.  

 

Gymnastikcenteret er udover at danne rammen for gymnastikken som fritidsaktivitet for mange, 

også et perfekt udgangspunkt for at udbyde og udtænke nye aktivitetsmuligheder. Aktiviteter der 

nu kan tilbydes fra morgenstunden til sidst på aften.  

 

Det første år har også betydet, at Køge Kommune er og bliver vores største samarbejdspartner i 

dagtimerne. De fysiske aktiviteter som kommunens mange forskellige institutioner -  lige fra 

børnehaver til ældrepleje - skal have løst, kan foreningen være med til at støtte op omkring. 

 

Vi følger planen. 

En af målsætningen med det nye gymnastikcenteret var, at medlemstallet skulle stige med 300-

400 gymnaster over de første 2-3 år. Vi er rigtigt godt på vej - med over. 200 nye gymnaster bare i 

denne sæson og dermed er vi over 1400 gymnaster i foreningen.  

Det er desværre ikke i alle gymnastikgenerer, vi kan måle succes. Grand prix afdelingen har svært 

ved at tiltrække nye og flere gymnaster, når alle børnene synes, det er sjovere at hoppe rundt i 

gymnastikcenteret. Grandprixen arbejder ihærdigt på at få flere piger til rytme gymnastik via flere 

forskellige tiltag.  

 

Gymnastikken i sæsonen  

Gymnastikken i gymnastikcenteret står alene for foreningens fremgang og alle spring/rytme hold i 

alderen fra 1 til 13 år kan melde om fuldt hus. Helt så nemt er det ikke at tiltrække +13-årige til 

foreningen. Satsningen med et senior mixhold i sidste sæson havde vi set frem til skulle blive 

styrket i denne sæsonen. Desværre måtte vi efter få træninger lukke holdet grundet manglende 

opbakning. En lille gruppe af ildsjæle har dog trænet et par gange om ugen. 
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De mange nye gymnaster giver andre udfordringer i form af manglende faciliteter og trænere. Op 

til denne sæson fraskrev foreningen 65 timer om ugen i gymnastiksale på skolerne i Køge. 

Desværre synes kommunen ikke, at det var nok og tog derfor yderligere 15 timer fra os. Samtidig 

mistede grand prix afdelingen deres onsdags træninger i Ravnsborghallen. Det pressede vores 

sæson opstart maksimalt, og vi må konstatere, at ikke alt lykkes lige godt.  

 

Hele opsætte omkring gymnastikcenteret var, at foreningen kunne vokse på nye medlemmer for at 

få økonomien til at hænge sammen. Ved enhver given lejlighed blev dette argument fremført 

overfor kommunen. Trods dette har vi måtte konstatere noget andet, og dermed har kommunen 

også sendt et signal, som vi skal forholde os til. Det er derfor spændende at se resultatet af næste 

års lokaleansøgninger, som vi modtager den 1. juni.  

Lykkes det ikke at få nogle af de tabte timer tilbage, bliver det svært at fastholde den positiv 

medlemstilgang og dermed den økonomiske vækst.  

 

De mange nye gymnaster kræver også flere instruktører. Behovet de næste år vil være lige fra børn 

til pensionister. Den årlig tilgang af egne gymnaster, der ønsker at blive instruktør, er ikke længere 

nok til at dække behovet. Via netværk og søgen håber vi på at kunne få afdækket behovet i den 

nye sæson. Det viser også, at instruktørerne er en yderst vigtig ressource for vækst, og derfor er 

der behov for at udtænke nye tiltag for at fastholde og tiltrække nye instruktører, uden at slægge 

på kvaliteten. 

 

Nye faciliteter og nye muligheder 
Sidste sommer afviklede foreningen 2 camps under eget tag i gymnastikcentret. Mere end 200 

børn valgte at brænde en masse energi af i ugerne 27 og 32. Flotte tilrettelagte camps danner 

grundlaget for at successen bliver fulgt op med 3 camps i år. Uge 27 bliver i springernes tegn, delt 

op i to alders grupper. Som noget nyt arrangeres der en camp for +13 årige. I uge 32 er det 

rytmecamp der trækker gymnaster til.  

 

Uddannelse og kompetenceløft 
Instruktøruddannelse og kompetenceløft bliver et vigtigt parameter for instruktørerne og 

foreningen.  

Samfundsudviklingen har også sin påvirkning på foreningslivet. Det har vi bl.a. oplevet flere 

gange i år ved stigende krav fra forældre på børnehold, når de retter henvendelse til instruktøren. 

Det øger behovet for at styrke instruktører til at håndtere denne udfordring. Vi skal være klædt på 

til at informere og guide forældre, som møder det frivillige foreningsliv for første gang, når de 

melder deres barn/børn til gymnastik.  

Derfor er det vigtigt at ”kunden” får et godt indtryk af os/foreningen, når de møder os i 

træningssal. Foreningen/Vi skal sørge for/blive bedre til at gøre forældre bevidste om, at vi ikke er 

en offentlig institution - men et fritidstilbud, og dermed minimere risikoen for anklager som ”den 

pædagogiske retningslinje er ikke tilfredsstillende”. 

 

”Springsikker forening” må vi sande ikke blev i denne sæson. Desværre fandt vi ikke tiden til at få 

denne certificering trukket i hus. Dette er ikke et udtryk for at bestyrelsen ikke ønsker at optimere 

sikkerheden. For det gør vi - både for gymnaster og for instruktører. Vi kan stille os selv 



  

  
 

 

Side 3 af 6 

 

spørgsmålet – hvor mange skal være med til at løfte en nedspringsmåtte? Hvor mange skal der 

være for at løfte en trampolin? Det drejer sig nemlig også om sikkerhed på arbejdspladsen og godt 

arbejdsmiljø.  

 

 

Et nyt til tiltag i foreningen har set dagens lys.  
”sig ja! Og meld dig ind i klubfrivillig” Foreningen eksistere kun takket være sine frivillige. Sådan 

står der på vores hjemmeside. 

 

KLUB FRIVILLIG er en forening i foreningen men samtidig åben for alle, der har lyst til at være 

med. Alle kan være med uanset om man er medlem af gymnastikforeningen eller aldrig har været 

med. Kort sagt er KLUB FRIVILLIG for alle som har lyst til at give en hånd. Om det så blot er et 

par timers hjælp til stoleopsætning til en opvisning, som livredder en søndag formiddag i ny og næ 

til foreningens Familieræs eller som aktiv i bestyrelse eller udvalg. 

 

Hvad skal jeg lave? 

Som medlem af KLUB FRIVILLIG skriver vi til dig når der er opgaver vi har brug for frivillige 

til. Du bidrager kun med det du har tid, lyst og mulighed for. Eksempler på opgaver vi har brug for 

frivillige hænder til – 

 

 Livredder til Familieræs en søndag formiddag (4 timer) 

 Sælge billetter til arrangementer (3-4 timer) 

 Oprydning/rengøring efter arrangementer (1-2 timer) 

 Hjælpe med opstilling af redskaber til opvisning og konkurrencer (2-3 timer) 

 Planlægning af æbleskivebod (6-10 timer i november) 

 Kagebagning til arrangementer (2 timer) 

 Hjælpe med at lave og servere frokost til sommercamp (4 x 2 timer) 

 Udvalgsmedlem (fra få til mange timer) 

 Og mange andre opgaver 

 

 Derudover har vi brug for alle typer af kompetencer. Er du en snild handyman, der kan hænge en 

opslagstavle op eller reparere en defekt trampet, en dygtig fotograf eller ekspert i kommunikation 

har vi helt sikkert brug for dig.  

 

 

Job muligheder i dagtimer 
Et nyt område for nye medlemmer er i dagtimerne. Demografien i samfundet viser, at der bliver 

flere og flere pensionister som har et stærkere og generelt bedre helbred end tidligere. Med de nye 

rammer i gymnastikcenteret kan vi tilbyde aktiviteter, der netop tilgodeser denne målgruppe. 

Muligheder for nye aktiviteter er mange - specielt ved at indtænke områderne omkring os – 

græsareal, skov og natur, land, strand og vand. Vi har nogle fantastiske rammer i vores nære 

omgivelser for at tænke i nye aktiviteter og dermed tiltrække ny medlemmer. 

Her skabes behovet for flere instruktører, der kan andet end gymnastik. 
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Interessenterne omkring os  
Hanne har i tæt og styrket samarbejde med Køge Kommune haft flere forskellige institutioner på 

besøg i gymnastikcentret for at eleverne kunne få afprøvet de muligheder 

gymnastikcenter/foreningen kan byde ind med på området for flere idrætstimer i de forskellige 

institutioner. 

 SFO  

 Børnehaver 

 Dagplejen 

 Skole 

 Skolereform 

 Genoptræning 

 Motorik 

Gymnastikken som idrætsgren afdækker et stort behov for de fysiske udfordringer der skal til for 

at give mere idræt i kommunens institutioner. 

Hanne og bestyrelsen i gymnastikcentret har brugt mange ressourcer på at synliggøre hvilken 

faciliteter og kompetencer foreningen kan tilbyde indenfor motorik og bevægelse.  

Den nye skolereform og skoleledernes forpligtigelse til at sikre mere idræt for skolebørn, og idræt 

er blevet et eksamensfag i 9. skoleår, er et perfekt match i forhold til gymnastikcentret. 

Gymnastikcentret kan se frem til en spændende sæson 15/16, efter en fantastisk flot 

sæsonpremiere.  

 

 

DGF 

DGF er blevet til GymDanmark. I takt med at dansk gymnastik udvikles og er kendt i verden 

omkring os, har DGF valgt at markedsfører sig med GymDanmark. I forbindelse med de mange 

internationale konkurrencer er navnet nemmere at udtrykke på engelsk. 

 

DGI 

Under samarbejdet med DGI har foreningen i mange år været knyttet til og været medlem af DGI 

”Sydsjælland”.  Nye omdelinger af regioner har flyttet foreningens medlemskab til DGI Midt- og 

vest Sjælland. Det ændrer ikke hverdagen eller serviceydelserne fra DGI, men det netværk og de 

relationer foreningen har bygget op gennem mange år peger stadig mod syd. 

Desværre modsvarer DGI Storestrømmen ikke de manges års relationer, hvilket gør, at foreningen 

ikke kan deltage i deres Gallaopvisning. DGI Storstrømmen søger os heller ikke som 

samarbejdspartner, når muligheden opstår. Det må og skal vi forholde os til. Skal vi til at vende 

blikket mere mod midt og vest Sjælland og åbne nye muligheder for vores kommende gymnaster?  

 

 

 

 

 



  

  
 

 

Side 5 af 6 

 

Køge Bugt Gymnastikcenter 
 

Gymnastikcentret er gjort til virkelighed og til en succes. Mange planer og en række 

forudsætninger som kunne have været vurderet forkert, skete heldigvis ikke. En del af planen var: 

 

 Vi skulle have en stor vækst af specielt børnegymnaster. 

 Vi skulle succesfuldt implementere en struktur i foreningen der kunne absorbere alle disse 

mange nye gymnaster 

 Vi skulle skabe succes med udlejning af gymnastikcentret 

 Vi skulle have succes med anvendelse af gymnastikcentret til andre arrangementer end reel 

udlejning eller gymnastik i den normale foreningskontekst 

 Vi skulle have succes med et stort motorikprojekt med kommunen og finde de rigtige 

instruktører der kunne håndtere opgaven 

 Vi skulle ansætte en administrationschef med de helt rigtige kvalifikationer, som med det 

samme kunne omfavne både gymnastikforening og gymnastikcenter 

 Vi skulle implementere nyt økonomi- og medlemssystem, ny hjemmeside og en lang 

række nye forretningsgange og procedurer 

 Vi skulle bygge og etablere gymnastikcentret indenfor et meget stramt budget og med en 

stram tidsplan. Rigtig mange troede ikke det var muligt, før vi nåede selve indvielsesdagen 

den 4. maj 2014 

 

Alle punkter kan vinges af og Gymnastikcentret har summet af gymnastik og aktiviteter i alle 

ugens dage i året der er gået.  

Familieræs er kommet for at blive. Konceptet og inspirationen er hentet fra lignende centre og 

deres successer er fulgt med. Familien Køge og opland har taget rigtigt godt imod dette søndag 

morgen tilbud og lige fra første søndag har der været mange besøgende. 

Børnefødselsdage har også fundet sit indpas til stor glæde for fødselaren og gæsterne.  

 

 

Hvad venter der os 
Foreningen arbejder på en ny vision og mission, hvor temlederne fra de forskellige 

gymnastikafdelinger er inviteret med i arbejdet. Målet er at får beskrevet, hvor vi er i 2020. Få 

beskrevet handlingsplanen med fokus på de områder, som giver de største barrierer mod målet.  

Få lagt en strategi der kan håndtere denne udfordring. Vi glæder os til, at få båret 2020visionen i 

mål.  

I den kommende sæson kan vi allerede nu se at vi er udfordret på facilitetsmangel og flere 

instruktører.  

Køge Kommune fremlægger en idrætsstrategi som vi støtter op omkring. Kommunen har fulgt op 

på DIF og DGI samarbejde om at 25-50-75 strategien.  Det betyder at 50% af befolkning skal 

være medlemmer i en foreningen i 2025 og 75% skal være idrætsaktive.  

En strategi der passer som fod i hose for det vi kan støtte kommunen i, og dermed ser vi et godt 

potentiale i en øget fokusering på at flere skal gå til idræt. 
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Vi glæder os til at følge Klub Frivillig og støtte arbejdet med at få synliggjort projektet og få skabt 

det fundament der gør, at foreningen har nogle frivillige til de opgaver vi kender og ikke mindst til 

de nye opgaver der kommer i fremtiden.   

 

 

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 bestyrelsen i Køge Bugt Gymnastikcentret for deres vedholdenhed og fokus på planen og 

målet. 

Et stort tak til Køge Kommune. De har støtte os hele vejen og har måtte lægge ører til mange 

udfordringer, og med fokus på et fælles mål er vi kommet langt med idræt i dagtimerne.  

Et kæmpe stort tak til Hanne for det første år i foreningen, vi ser med stor glæde frem til de næste 

mange år.  

 

 

 

 

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

 
 


