På vores pokaler, som skal overrækkes til opvisningen i marts,
står der ud for årstallet 2021 – CORONA.
Kun en halv sæson havde vi aktiviteter på holdene – jeg har
derfor også kun en meget kort beretning til denne
Generalforsamling.
Vi var ellers så godt i gang på de forskellige hold – men lige op til
jul 2020 var det igen slut med at kunne mødes omkring
gymnastikken.
Derfor blev foråret 2021 en lang række af kedelige aflysninger:
HGF For Sjov, overnatning for springerne, opvisninger og
Generalforsamling.
Bestyrelsen afholdt som så mange andre i landet møder online og
begyndte arbejdet på at starte en ny frisk sæson efter
sommerferien. Eneste aktive gymnaster i foråret var Outdoor
holdet
I september holdt vi vejret – ville vores medlemmer vende tilbage
– og kom der nye til. Til tidligere medlemmer havde vi givet en
rabat, så de kunne tilmelde sig lidt billigere til den nye sæson.
Dette blev godt modtaget, og vi kunne se at tilmeldingerne kom
næsten som de plejer. Medlemstallet for 2021 lander på 495 –
altså en lille fremgang fra de 467 i 2020.
Til gengæld var alt andet fuldstændigt i kaos: ikke fungerende
lydanlæg, manglende instruktører, afbud fra instruktører en uge
inden opstart og medlemmer, som ikke kunne finde ud af at bruge
deres rabat. Så var det godt som efterlønner at kunne være
fuldtids formand i afdelingen.
De manglende instruktører betød, at vi havde 3 hold, som ikke
kom i gang.

Bestyrelsen kom i gang med ordinære møder og den udskudte
Generalforsamling blev afholdt i september. Aldrig har vi været
så få til mødet – men som altid alligevel hyggelige timer
Vi har konstateret, at vi i flokken af instruktører og
bestyrelsesmedlemmer har rigtigt mange, som ikke er ”rundet af”
gymnastikken eller foreningslivet. Dette mærkes måske mest på
en faldende opbakning til instruktørmøder og dermed et faldende
engagement i foreningsdelen af det at være instruktør. Vi arbejder
videre i bestyrelsen på at finde ideer til, hvordan vi kan ændre
dette.
I efteråret fik vi mulighed for at vælge blandt en masse gode
forslag til at friske vores hjemmeside op. Erhvervsakademiet
havde givet den som eksamensopgave til et hold studerende. Vi
indgik derfor et samarbejde med én, som vi forventer os meget af.
Resultatet kan ses når sæson 22-23 startes – dejligt at få andre
øjne på, og især uden at det koster forfærdeligt meget.
Som altid en tak til vores sponsor - Vestjysk Bank. Og ligeledes
til DGI og Herning Kommune for det gode samarbejde.
På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard

GENERALFORSAMLING
onsdag den 23. februar 2022 kl.19,00.
i klublokalerne på Atletik Stadion H.P. Hansensvej.

Dagsorden:

Herning Gymnastik forening
Gymnastikafdelingen

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
På valg er:
Kirsten Domdal Elkjær (villig til genvalg).
Morten Søby (villig til genvalg).
Lis Brogaard, formand (villig til genvalg).
6. Valg af suppleant – for et år.
7. Valg af 1 revisor.
På valg er:
Inge Kristensen
8. Valg af 1 revisorsuppleant.
På valg er:


Beretning 2021

Jytte Tveen

Generalforsamling den 23. februar 2022.
9.

Evt.

