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Medlemstal 

Vi har i 2016 haft 463 medlemmer mod 431 i 2015, en fremgang på 32 medlemmer i forhold til året 

før.  

Hold 

I vores forår/ sommersæson 2016 havde vi 3 børnehold med 63 tilmeldte og 2 familiehold med 64 

tilmeldte børn og voksne – antallet af tilmeldte overgik vores forventninger. 

I sæsonen 2016/2017 har vi haft 16 hold, fordelt på 10 børnehold, 3 familiehold og 3 voksenhold – 

hvor der har været en fremgang på børneholdene og en lille tilbagegang på voksenholdene. 

For første gang har vi kunnet tilbyde MPG og Hip Hop i vores forening, hvilket viste sig at være en 

mangel, da begge hold har været meget søgte. 

Vi har ligeledes for første gang haft Børne-yoga-hold, som desværre måtte lukke 2 måneder før tid, 

da det ikke kunne gå op med vores instruktørs arbejde. 

Klub trøjer 

Som noget nyt har det været muligt for vores gymnaster, at købe klubtrøjer, hvilket har været et 

ønske og rigtig mange af vores børne- og ungegymnaster har valgt, at købe en trøje. Denne 

mulighed bliver tilbagevendende. 

Arrangementer 

Overnatning for børneholdene 

Traditionen tro, var der i november overnatning i Hal 3 for vores børnehold i skolealderen og det 

var en stor succes, der var i alt over 60 meldt incl. instruktører - en stor succes. 

Idræt i Natten 

For vores vedkommende blev det igen et ualmindeligt godt arrangement, vi var klart de mest 

besøgte og har fået megen ros fra udvalget, samt Hovedforeningen. En stor tak til alle der kom og 

hjalp til med, at gøre denne dag mulig og festlig. 
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Gymnastikopvisning 2016 

Gymnastikopvisningen i 2016 blev flyttet tilbage til Hal 1, da den hal er langt større og kan rumme 

alle de mange gymnaster og publikummer, som er igennem sådan en dag. Vi havde ca. 625 

betalende gæster, som kom for at se alle vores super gode børnehold, samt gæstehold udefra. 

Gymnastikopvisningen er et ualmindeligt stort arbejde at planlægge og få til at gå op i alle ender – 

men vi oplevede at de fremmødte havde en god dag. 

Redskaber 

I 2016 valgte vi at investere i en del nye redskaber således, at vi kan følge med i den udvikling der 

er inde for gymnastikkens verden. Samtidig er vores enkelte hold blevet så rige på medlemmer, at 

det stiller store krav til mængden af redskaber, for at vi kan tilbyde en god og varieret undervisning. 

DGI Netværk 

Vi har valgt at indgå et samarbejde med de omkringliggende kommuners gymnastikforeninger via 

DGI, hvilket har vist sig, at være meget givtigt, da vi nu på struktureret vis har nogle gode 

sparrings- og samarbejdspartnere. 

Økonomi 

I år er vi kommet ud med et driftsoverskud, hvilket er skabt på baggrund af øget medlemstal samt 

modtaget tilskud fra kommunen og Tune Hallerne.  

Afslutning 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle vores engagerede instruktører, hjælpetrænere, udvalgs-

medlemmer, de frivillige der giver os en hånd med, hallens personale, vores samarbejdspartnere i 

hovedforeningen og andre afdelinger, samt Hallens Cafeteria. 

Tak til et godt samarbejde i bestyrelsen og tak for et godt 2016. 

Tak for ordet! 

 

Jeannette Bahnsen 

formand 

 


