
1 
 

Bestyrelsens årsberetning 2018 ved  

Generalforsamlingen den 27. marts 2019. 

 

Medlems udvikling 

Endnu et år er gået, og igen ser vi tilbage på en imponerende sæson. Vi har i denne sæson været 

lidt færre gymnaster i forhold til 2017/18. I 2017/18 var vi helt nøjagtigt 1.737 i forhold til 1.532 i 

2016/17. I denne sæson 2018/19 er vi 1.706. Der er små afvigelser på mange af holdene, vi kan 

dog konstatere at der er små årgange af børn i alderen 4-6 år. Vi er nu så stor en forening, at vi må 

forvente at vores medlemsantal vil svinge lidt op og ned i takt med demografien og dermed antal 

børn/voksne i en bestemt aldersgruppe. 

Vi har i sæsonen haft et par nye tiltag; Crossfit for rigtige mænd, Grand Prix micropiger, Senior 

TeamGym herrer og damer og Hensyntagende træning for ældre.  

Kigger vi ned i medlemsbasen, er tre ting, der er afgørende for, at vi har og vil få succes: 

• Dygtige og engagerede instruktører.  

• Træningsfaciliteter der er tilfredsstillende uden gentagne aflysninger. 

• Muligheden for at lægge træningen for de enkelte hold på tidspunkter, hvor det er 

optimalt. 

Dygtige og engagerede instruktører 

Vi har i denne sæson inkl. sommerhold haft ca. 80 hold i foreningen, som er håndteret af ca. 120 

instruktører. Vi er begunstiget af, at vi har mange dygtige instruktører med meget erfaring, som 

også er gode til at undervise og støtte de unge instruktører. Vi kan konstatere, at 

instruktørgrupperne opbygger fællesskaber, som er inkluderende og åbne.  

Det er en fornøjelse at se de i alt 29 hjælpetrænere på max. 15 år gå til den, tage imod viden og 

erfaringer fra ældre instruktører og i det hele taget udvikle sig til gode instruktører og rigtig gode 

unge mennesker. 

Vi fik rigtig mange tilkendegivelser fra tilskuere i forbindelse med forårs- og sommeropvisningen. 

Mange bemærkninger gik på, at det er tydeligt at se at instruktørerne er dygtige, De ved, hvad De 

kan, og vil, og gør det. Til stor glæde for de mange gymnaster som bliver dygtigere og dygtigere. 

Vi har i sæsonen investeret meget i uddannelse næsten kr. 100.000. Kr. 100.000 som vi har fået 

rigtig meget ud af, da uddannelsesudvalg og administrationen har samarbejdet med GymDanmark 

så vi har kunnet spare penge og optimere kursusindsatsen. Vi vil fortsat investere meget i 

uddannelse. 
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Vi gør det godt ved konkurrencer i TeamGym, Grandprix og AGG. I år deltog Acro for første gang i 

konkurrence – Pyramidekonkurrence, der blev afholdt sammen med DM i Acro.  

Det kan kun lade sig gøre fordi instruktørerne er dygtige og engagerede.  

Vi har afholdt et flot AGG DM stævne med en fyldt Ravnsborghal og ca. 525 gymnaster og 

instruktører. Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anders Ladegaard Borck var tydeligt 

imponeret. Vi tror ikke, han egentlig var klar over, hvor store stævner vi er i stand til at håndtere. 

Vi har mange og store hold der hverken deltager i opvisninger eller konkurrencer. De eksisterer 

kun fordi ”kunderne” får valuta for pengene.  

Endeligt så fastholder vi vores gymnaster 13+. Årgange som er meget kritiske, og som bliver udsat 

for mange tilbud, ikke mindst fra passiv underholdning. Alle foreninger har udfordringer med 

denne aldersklasse. Kommunerne er også begyndt at have fokus på, at mange unge i denne 

aldersklasse ikke dyrker nogen form for motion. Derfor er det bare så imponerende, at vi er blevet 

et reelt tilbud, som kan slå FB, Instagram og Netflix flere gange om ugen. Alene på KB mix junior er 

eksempelvis 75 gymnaster. 

Vi sætter fortsat kvaliteten i gymnastikken på alle niveauer meget højt. 

Tilfredsstillende træningsfaciliteter og haller og sale uden gentagne aflysninger 

Vi har også i denne sæson været ramt af, at nogle af de træningssteder vi gør brug af, ikke er 

tilfredsstillende eller er til rådighed. Alene i efterårsferien flyttede administrationen rundt på 64 

træninger. De blev flyttet til lokaler, som i forvejen er fyldt til bristepunktet med gymnaster. 

Det er ikke kvalitet i gymnastikken, når de træningssteder vi benytter aflyses. De fleste gange i god 

tid, men vi oplever også ”pludselige” aflysninger.  Vi har et godt samarbejdet med skoler og 

hallernes pedeller. De gør altid, hvad de kan. Dog kan de ikke trylle. 

Bestyrelsen har, og vil fortsat arbejde målrettet på at skabe bedre rammer for vores gymnaster. 

Skal vi fastholde gymnaster og instruktører skal rammerne og faciliteterne være i orden. 

Muligheden for at lægge træningen for de enkelte hold på tidspunkter hvor det 

er optimalt 

Vi er en stor forening, som alene med de hold vi har i dag, sagtens kan bruge mere tid i både 

gymnastikcenteret og i kommunens haller og skoler. Kommunens haller og sale skal vi dele med 

mange andre foreninger, som også skal have plads. Det har vi forståelse for.  

Vi har et godt samarbejde med de foreninger, som vi skal ”handle” med i forbindelse med, at få 

sæsonkabalen til at gå op.  

Men vi har også i denne sæson været nødt til at prioritere sale- og haltid, og det er ikke let. Vi har 

valgt gymnaster og hold fra, for at kunne prioritere andre hold.  

Vi kan som forening gøre mere for – selvfølgelig os selv, men også for lokalsamfundet, hvis vi 

havde bedre rammer og faciliteter.  
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Sæsonens forløb 

Igen i år deltog vi med mange hold i konkurrencer i TeamGym og Grandprix.  

Der bliver arbejdet målrettet og flittigt. Dejligt er det at konstatere, at det er gået rigtig flot med 

mange flotte placeringer og medaljer.  

Bestyrelsen bemærker at flere og flere bliver opmærksomme på ”Dem fra Køge”. Det har en stor 

branding værdi for Køge. 

Der er ikke mange foreninger, der kan præstere så mange drenge som vi kan. Hvilket er ganske 

imponerende. Ingen tvivl om at vores strategi med ikke at vælge gymnaster fra, fordi de ikke er 

dygtige nok, eller vil tilmeldes langt inden i sæsonen. Det at vi byder dem velkomne i fællesskabet 

gør, at vi har mange drengegymnaster. Det bliver også bemærket rundt i landet. Eksempelvis var 

det et stort diskussionsemne på HC Andersen Gymnastikkonferencen. Det er også med til at 

brande Køge, som et godt sted at bosætte sig for børnefamilier. 

Vi havde igen en sommersæson med mange gymnaster og mange store hold, hvor de mange 

konkurrencehold indenfor TeamGym og Grandprix igen åbnede op for nye gymnaster. 

Sommersæsonen sluttede af med en brag af en sommeropvisning, som endnu engang slog 

rekorden vedrørende tilskuerantal. 

Vi har haft ca. 150 gymnaster, instruktører og forældre på rejse til Riccione og Liège. Der trænes og 

øves flittigt på opvisninger, som skal vises ved de arrangementer som vores gymnaster deltager i. 

Det er blevet en fast tradition, at der rejses hvert andet år. 

Efter en kort sommerferie startede de fleste konkurrencehold op i midten af august og resten af 

foreningen første uge i september som vi plejer. Igen åbnede vi op for tilmelding for eksisterende 

gymnaster den 1.  juli og efterfølgende uge for nye. Det har fungeret godt. Det holder vi fast i.  

Vi har startet et seniorhold op i år på TeamGym siden, (17år plus, efter efterskolen), som vi 

arbejder på at ”udvide” i næste sæson og gøre til det naturlige valg for alle spring gymnaster både 

opvisning og TeamGym gymnaster. Vores mål er at skabe et sjovt, berigende og udviklende senior 

miljø og en super rekrutteringsbase for nye instruktører. Vi ved at senior GP også gerne vil lægge 

træninger på disse tider. 

Igen i år har vi haft ventelister og som tidligere nævnt, har vi ikke haft muligheden for at oprette 

hold, som vi ved der er efterspørgsel efter.  

I sommer-, efterårs-, jule- og vinterferien afholdte vi forskellige slags camps. Vi havde ikke så 

mange deltagere på campene i efterårs- og vinterferien, så vi skal retænke disse camps, så vi kan 

tiltrække flere besøgende.  Familieræs som vi afholdte i vinterferien blev en stor succes. Så her har 

vi fat i noget godt. 

Selve vintersæsonen er forløbet fint, dog med de ovenfor nævnte problemstillinger med 

aflysninger og desværre også med en meget beskidt og nedslidt Boholtehal. Vi er i dialog med 

kommunen og vil informere dem hver eneste gang vi møder op til en beskidt hal. 
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Strategi 

Vi udtrykker vores strategi således: 

Gennem idrætsopdragelse vil Gymnastikforeningen Køge Bugt understøtte livslang træning og 

læring og derigennem de kompetencer samfundet efterspørger hos alle uanset alder. 

Vi har opstillet en række værdier som omfatter vores arbejde: 

• Børn og unge skal komme smilende til træning og gå grinende hjem. 

• Gymnastikforeningen skal være det naturlige sted for livslang træning for voksne, ældre og 

seniorer. 

• Vi er en professionel organisation i et frivilligt miljø. 

• Pædagogikken og gymnastikken skal mødes i en positiv spiral. 

• Fokuseret og kompetent læringsmiljø i et rum uden forskelsbehandling og mobning. 

Vi er kommet en del videre med, at implementere vores strategier og værdier. Arbejdet 

fortsættes, eller mere rigtigt - det slutter aldrig. For strategier og værdier er med til at flytte os, fra 

hvad vi var, og til hvad vi gerne vil, og skal kunne.  

Alle instruktører, mange gymnaster og ikke mindst forældre har stor glæde af, at vide nøjagtigt 

hvad vi står for, hvad vores mål er, og ikke mindst hvad vores forventninger er til gymnaster, 

instruktører og forældre. 

Vi arbejder for bedre rammebetingelser. Vi arbejder på at få Hal 2 etableret. Vi har endog 

opfordret kommunen til at bygge en integreret idrætsbørneinstitution til 100+ børn i forbindelse 

med en Hal 2. Vi er overbevist om, at den hurtigt vil blive en meget søgt institution. 

Vi var ganske tæt på at få en bevilling ved Byrådets budgetforhandlinger til budget 2019. Men blev 

pillet af budgettet i sidste minut – lyttede vi til. Den dag var en rigtig øv dag.  

Vi er i desperat mangel på kvalificeret haller og sale. Bestyrelsen vil fortsætte med at arbejde for 

at få det vi søger om; kr. 6,3 mio. i anlægsstøtte og kr. 325.000 i årlig driftsstøtte. 

Politikerne siger de ikke har råd. Vi forstår ikke de har råd til at lade være. 

Uanset om vi får en Hal 2, skal vi fortsat anvende Boholtehallen og salene på skoler i kommunen. 

Demografien for små børn og ældre og seniorer nærmest eksploderer de næste 2-6 år så vi får 

brug for meget kapacitet. 
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Årets gang i Gymnastikcenteret 

Ud over de mange timer gymnastikforeningen lægger i gymnastikcenteret, har vi mange 

aktiviteter i gymnastikcenteret. 

Aktivitet Antal børn og unge 

deltagere i 2018  

Mulighed for vækst hvis 

kapaciteten er til stede 

Træning GF medlemmer     1.054 Ja 

Camps       175 Ja – se nedenfor 

Leg og Bevægelse       389 Ja 

Dagpleje og vuggestuebørn – op til        80 Ja 

Fødselsdags- og familiearrangementer - 

ca. 160 arrangementer 

  3.200 Ja 

Familieræs – mere end   6.000 Ja 

Skoler og gymnasier – ca.  100 

bookninger 

  2.000 Ja 

I alt  12.898  

 

Mere end 4.500 forskellige brugere har i 2018 besøgt gymnastikcenteret. Hver dag syv dage om 

ugen har gymnastikcenteret besøg af 350 personer. 

Tak 

En stor tak til Køge Kommune. De har støttet os hele vejen, og har måttet lægge ører til mange af 

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

Tak til bestyrelsen i Køge Bugt Gymnastikcenter for deres vedholdenhed og fokus på planen og 

målet, som er at skabe indtægter til drift og vedligeholdelse, men også bidrage til vores mission. 

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 og andre frivillige. Dette skaber en synergi 

og virkelyst omkring foreningen, som vi alle kan være stolte af. Vil du være med til at gøre en 

forskel – så grib chancen... 

Tak til administrationen som arbejder hårdt og meget for, at få det hele til at gå op i en højere 

enhed. Vores administration er professionaliseret rigtig meget. Var den ikke blevet det, var vi slet 

slet ikke der hvor vi er i dag. 

Afslutningsvis også en stor tak til foreningens mange frivillige der arbejder i en eller anden 

tillidspost lige fra bestyrelsen til kagebagning på et hold. Super tak til vores mange hjælpetrænere 

og instruktører som gør en kæmpe forskel. Tak til vores ansatte på kontoret og vores 

motorikinstruktører som arbejder mange timer for os alle, og som også er bagstoppere for alle 

mulige små og store ting, der skal være på plads, for at vores store organisation kan fungere. 


