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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin 
Generalforsamling 18.04.13 
 
 
Endnu en sæson er gået for Greve Gymnastik og Trampolin. 
 
Sæson 11/12 blev kendetegnet af perlerække af mesterskaber afholdt på hjemmebane i henholdsvis 
Greve Idrætscenter og på Holmeagerskolen, hvor afslutningen blev afholdelse af Nordisk Mesterskab 
i Idrætsgymnastik på hjemmebane. Et arrangement, hvor hal 3 og 4 viste hvilke gode rammer, der er 
skabt for gymnastikken i Greve Idrætscenter. En skam, at disse rammer, ikke er til rådighed i 
dagligdagen. 
 
Den nye sæson blev skudt i gang med en husstandsomdeling af programmet, hvorefter hjemmesiden 
var åben for tilmelding.  I år havde vi via vores Facebook profil fået henvendelser fra instruktører, der 
gerne ville have undervisning af hold i foreningen. Dejligt, da det til tider kan være svært at få 
instruktørkabalen til at gå op med de ambitioner bestyrelsen har for breddeafdelingen og dens 
videreudvikling.  
 
Sidste skud på stammen af nye tiltag var stripfitness, der startede op på 2 skoler og allerede her i den 
første sæson har vist at grundlaget for et sådant hold var i orden.  
 
Mosede skolen har i gennem flere år ikke haft mulighed for at tilbyde Far, mor og barn gymnastik. Det 
fik de i år og holdet blev en så stor succes, at vi til næste år forsøger at planlægge med 2 hold i 
stedet. 
 
Parkour holdene blev igen et tilløbsstykke, hvor vi trods oprettelse af et ekstra hold havde venteliste 
gennem hele sæsonen. Dejligt at vi kan tiltrække drenge/piger, der normalt ikke vil have deres gang i 
en gymnastikforening. Vi fik via idrætspuljerne tildelt midler til at indkøbe parkour redskaber, som 
består af 3 tårne, der har givet udfordringerne til både parkourholdene såvel som redskabsrummet på 
Tjørnelyskolen, men det sidste arbejder vi på at få løst både med en kortsigtet og langsigtet løsning.  
 
Økonomien har fortsat været holdt i kort snor i denne sæson. Dette var nødvendigt, da foreningens 
egenkapital stadig ikke var stor nok i forhold til den daglige omsætning. Konceptet var som sidste år, 
at konkurrenceholdene skulle opnå deres medlemsantal for at opretholde tildelt budget. Takket være 
alles medvirken kan vi til denne generalforsamling fremlægge et regnskab, hvor egenkapitalen atter 
er på et tilfredsstillende niveau, dog vil det fortsat være et fokuspunkt for bestyrelsen, så foreningen til 
enhver tid vil fremstå som en forening med sund økonomi.  
 
Kommunens idrætspuljer har vi ansøgt og vi takker for de bevillinger vi fik tildelt. Via breddepuljen fik 
vi mulighed for at opgradere redskabsrummene til at kunne bære ”Kvalitet i børnegymnastikken” og 
eliteafdelinger ansøgte i både talent og elitepulje. For første gang fik vi tildelt midler i en flerårig 
periode, der blev tildelt til Grand Prix Rytme afdelingens juniorhold, Team Luna.  
 
Og hvad har vi så lavet i bestyrelsen…… 
- Vi har anskaffet nye redskaber. 
- Vi har vedligeholdt og flyttet redskaber. 
- Vi har informeret om aflysninger, særarrangementer m.m. i de forskellige haller. 
- Vi har sørget for videreuddannelse af instruktørerne både internt og eksternt. 
- Der er lavet liste over kontaktpersoner i tilfælde af ulykketilfælde e.l. 
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- Vi har opdateret Facebook. 
- Vi har deltaget i Brugerrådsmøder i GIC. 
- Vi har deltaget i møde hos DGF og DGI 
- Vi har søgt kommunens idrætspuljer. 
- Skrevet indlæg til de lokale aviser. 
- Vi har søgt lokaler til den kommende sæson. 
- Planlagt forårsopvisningen. 
- Og endelig har vi behandlet store som små henvendelser fra såvel medlemmer, instruktører, 
borgere og samarbejdspartnere. 
 
 
Bestyrelsen forsøger at holde foreningen up-to-date og i den forgange sæson har vi lanceret en ny 
hjemmeside, der skulle være med at modernisere vores udseende udadtil og samtidig gøre det mere 
inspirerende, at klikke rundt og hente inspiration til hvilket hold, der skal vælges. Som en naturlig del 
af denne foryngelsesproces har vi også haft en logo konkurrence og med dette nye friske logo, mener 
vi at vi viser, at vi en forening med et bredt tilbud i viften af aktiviteter. Samtidig giver logoet også 
udtryk for hvem vi er – nemlig Greve Gymnastik og Trampolin. Vi håber på, at elitegrene vil tage 
logoet i brug, når træningsdragter skal designes i fremtiden, så vi fremtræder som en forening uanset 
hvilken konkurrencegren, der står på dagsordnen. 
 
I 2012 lå Greve Gymnastik & Trampolin endnu engang helt i top, hvad angår mesterskaber inden for 
elitedisciplinerne og også denne sæson tegner til at blive en triumf. Den betydning dette har for 
klubben og nærmiljøet er ubeskriveligt. Til eliteinstruktørerne vil jeg derfor gerne sige en stor tak, I er 
ildsjæle og uvurderlige, og er med til at sætte Greve på landkortet. Greve Gymnastik og Trampolin er 
en forening med stolte traditioner inden for konkurrencedisciplinerne. 
 
Til breddeinstruktørerne skal også herfra lyde en stor tak – for I er vores base og det kan ikke siges 
for ofte, at der skal være en fornuftig balance mellem elite og bredde. Det mener vi, at vi har i Greve 
Gymnastik og Trampolin. 
 
Vores nylig afholdte forårsopvisning gav en fin smagsprøve på netop dette, hvor de forskellige tilbud 
foreningen kan tilbyde indenfor far/mor/barn gymnastik, børne/unge gymnastik og elitegrenene var 
repræsenteret. Voksenafdelingen blev i år repræsenteret af de ”modigste” medlemmer nemlig Greve 
Senior Damer og Stripfitness – det sidstnævnte hold havde en del gæster i hallen set frem til at se.  
 
Vi er nu ved at varme op til den kommende sæson. Lokalefordelingen er på trapperne, 
særarrangementerne er søgt og hurtigst muligt vil vi tage fat i jer instruktører og få næste års sæson 
på plads. Et nyt og spændende tiltag i 2014 bliver et sommerstævne, hvor alle kan deltage små som 
store, begyndere som elite ja alle – en aktivitet som skal tegne hele foreningen og hvor det skal 
summe af aktivitet i Greve Idrætscenter og på alle de skoler, hvor vi har vores daglige gang. Vi håber 
på jeres opbakning, så projektet kan søsættes med god vind i sejlene. 
 
 
Til slut skal der herfra lyde en stor tak til alle instruktørerne for det store arbejde I udfører, uden jer har 
vi ingen forening! 
 
TAK. 


