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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin 
Generalforsamling 28.04.15 
 
 
Endnu et år er gået for Greve Gymnastik og Trampolin. 
 
2014 blev et år med mange ekstraordinære aktiviteter indenfor Greve Gymnastik og Trampolin samt 
året, hvor vi skulle lære at sige noget nyt i forhold til Danmarks Gymnastik Forbund, da de ændrede 
navn i daglig tale til GymDanmark. 
 
Sæsonen 2013/2014 blev kendetegnet af en perlerække af mesterskaber hjemtaget af foreningens 
mange konkurrencehold og deltagelse af opvisninger for breddehold på DGIs forårsdage i Roskilde 
og Solrød Gymnastikforenings opvisning, hvor bl.a. Talenthold Greve har gjort sig bemærket på 
denne front.  
 
I samme sæson indgik foreningen ligeledes i et samarbejde med Greve Kommune afholdt i rammerne 
på Arenaskolen kaldet Arenasport, hvor vi stillede 7 instruktører til rådighed for deres projekt. Et 
projekt, hvor børn blev henvist af skolen til idrætsaktiviteter og hvor formålet med projektet var at 
etablere en kultur for disse børn omkring at være idrætsaktiv og give introduktion til foreningslivet. 
Projektet kører videre i indeværende sæson, men uden Greve Gymnastik og Trampolin, da vi ikke var 
helt tilfredse med rammerne af samarbejdet mellem skole, kommune og forening. 
 
D. 5. april 2014 blev den nye mellembygning officielt åbent i Greve Idrætscenter. En bygning, som 
foreningen har været en aktiv del i gennem hele byggeprocessen, da Lotte Kok indgik i 
byggeudvalget og således havde været med i hele processen fra de første tanker til bygningen blev 
åbnet. Første officielle arrangement i Greve Idrætscenter efter åbningen var afholdelse af det første 
officielle DM i Æstestisk gymnastik. Et stævne, hvor de nye aktivitetsrum virkelig kom til deres gavn. 
Det første officielle mesterskab i Æstetisk gymnastik afholdt i Greve var næsten symbolsk, idet 
cheftræner i Grand Prix Rytme afdelingen har været primus motor for at implementere denne 
sportsgren i Danmark og Team Greve, seniorholdet har taget deres andel af danske mesterskaber 
gennem årene.  
 
Den nye sæson blev skudt i gang med en husstandsomdeling af programmet, hvorefter hjemmesiden 
var åben for tilmelding.  I år havde vi igen 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.  
 
Som noget nyt havde vi flyttet parkour aktiviteterne til Arenaskolen og startet et hold op for de yngre. 
Desværre var der sket en hovsa, så noget af den anvendte tid ikke var tildelt foreningen, så holdet 
trods sin store succes måtte lukke ved efterårsferien, da vi ikke kunne finde en løsning på den 
manglende lokaletid.  
 
Efteråret bød desværre også på en rokade i bestyrelsen, idet formanden ikke længere så sig i stand 
til at forene arbejdslivet, familielivet og foreningslivet, så hun valgte at trække sig. En stor tak skal lyde 
herfra til Dorte Hansen. Hun har været en stor kapacitet i alle hendes mange år i bestyrelsen.  
 
Efteråret blev travlt for foreningen.  
 
Der blev i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund afholdt et succesfuldt stævne i 
idrætsgymnastikafdelingen, Nordeuropæisk mesterskab NECH. Et arrangement, hvor hal 3 og 4 viste, 
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hvilke gode rammer, der er skabt for gymnastikken i Greve Idrætscenter. En skam, at disse rammer, 
ikke er til rådighed i dagligdagen. 
 
Skolereformen har åbent for en mulighed, hvor skolerne kunne søge midler hos RealDania til at 
ombygge til mere opdaterede muligheder i forhold til at opfylde skolereformens krav. Her har 
foreningen været aktiv medvirkende til at en bevilling kom hjem til Mosedeskolen kaldet ”Skolen + 
projektet”. Greve Gymnastik og Trampolin har stillet to bestyrelsesmedlemmer til rådighed og var 
udvalgt af kommunen til at repræsentere idrætsforeningerne på og omkring Mosedeskolen både i 
styregruppen og i den kommende udviklingsgruppe. Projektet ventes færdiggjort i løbet af skoleåret 
2015/2016. Denne type af samarbejde er spændende at indgå i, men kan også være udfordrende, da 
en del af møderne ligger i normal arbejdstid, hvorfor kravet til den frivillige leder snart stiller krav om 
en fleksibel arbejdsplads. 
 
Uddannelse af vores instruktører er vigtigt, hvorfor vi i 2014 har afholdt to kurser for alle i foreningen – 
et obligatorisk første hjælps kursus med fokus på din dagligdag som instruktør og et ”Kvalitet i 
børnegymnastikken” kursus. Derudover har vi haft flere nye instruktører på træner 1 kurser, DGFs 
nye koncept ATK kurser (aldersrelateret træningskursus) og DGI inspirationskurser. Vi undres stadig i 
bestyrelsen over konkurrenceafdelingernes manglende opbakning på vores kurser især i forhold til de 
nye og yngre trænerspirer. En undren vi håber fjernes i de kommende sæsoner, således at 
foreningens instruktører er repræsenteret bredt uanset tilhørsforhold i fremtidige uddannelsestilbud. 
 
Hvor er foreningen repræsenteret udenfor foreningens rammer:  
Greve Gymnastik og Trampolin besætter næstformandsposten i Greve Idrætscenters Brugerråd, og 
indgår i arbejdsgrupper i dette omkring renovering af ”fodboldhuset” og ombygning af 
administrationsetagerne over hal 1. 
I regi af Danmarks Gymnastik Forbund er foreningen ligeledes repræsenteret i udvalget for 
idrætsgymnastik og udvalget for rytmisk gymnastik. 
Skolen+ projektet, som tidligere omtalt. 
Aktiv i forhold til at få etableret elite sportsklasser på klassetrin 7, 8 og 9. i Folkeskolen. 
 
Økonomien har fortsat været holdt i snor i denne sæson, trods at foreningens egenkapital nu er nået 
et tilfredsstillende niveau 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 endnu et regnskab, hvor egenkapitalen 
er status quo, men den vil dog fortsat være et fokuspunkt for bestyrelsen, så foreningen til enhver tid 
vil fremstå som en forening med sund økonomi og et fornuftigt kontingentniveau i alle afdelinger. 
Bestyrelsen forsøgte ad to omgange at få et nyt tiltag i gang kaldet GymCamp Greve, men 
manglende opbakning fra DGI det første år og manglende opbakning i bestyrelsen har betydet af vi 
har måttet skrinlægge idéen for sidste gang.  
 
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. En nødvendighed, da foreningens tophold skal ud 
og møde konkurrence udenfor landets grænser for at fortsætte udviklingen, idet flere afdelinger er 
blandt landets førende. 
 
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. 
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- Vi har sørget for videreuddannelse af instruktørerne både internt og eksternt. 
- Der er lavet liste over kontaktpersoner i tilfælde af ulykketilfælde e.l. 
- Vi har opdateret Facebook. 
- Vi har deltaget i Brugerrådsmøder i Greve Idrætscenter. 
- 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. 
 
I 2014 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 rette 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. Samtidig er vi også stolte af at vores opvisningshold Talenthold Greve er 
udtaget af Danmarks Gymnastik Forbund til deltagelse i Gymnastrada i Finland i sommeren 2015. 
 
Vores nylig afholdte forårsopvisning gav en fin smagsprøve på netop foreningens brede tilbud, hvor 
de forskellige tilbud foreningen kan tilbyde indenfor far/mor/barn gymnastik, børne/unge gymnastik og 
elitegrenene var repræsenteret.  
 
Vi er nu ved at varme op til den kommende sæson. Lokalefordelingen er netop udkommet, 
særarrangementerne er søgt, hele 13 stykker, og hurtigst muligt vil vi tage fat i jer instruktører og få 
næste års sæson på plads.  
 
 
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. 


