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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin  
Generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020. 
 
I år har det været særligt underligt at skrive årets beretning for 2019. Mine tanker har været helt andre 
steder grundet situationen med Corona i verden og det faktum at foreningslivet har været lukket ned siden 
medio marts måned og alle aktiviteter indstillet og alle konkurrencer annulleret. Der har været mange ting 
at forholde sig til hele tiden, beslutninger der skulle tages hurtigt, så 2019 har virket som om det har været 
uendeligt lang væk.  
 
Men når jeg så kigger tilbage, var 2019 igen et år med fuld fart på i foreningen. Vi gør det godt, men står 
også overfor udfordringer og store beslutninger ind imellem. 
 
Vi er meget heldige i Greve Gymnastik og Trampolin, vi har nemlig nogle meget trofaste og dygtige 
instruktører, der sikre at vi år efter år har et godt og spændende udvalg af hold til vores program. Tak fordi I 
brænder for vores forening. I gør hver dag en kæmpe forskel for en masse udøvere i foreningen og I lægger 
jer energi og engagement i ekstra ting såsom camps, fastelavn, hyggestunder, fælles træninger, ja meget 
meget mere. 
 
Vi byder også hvert år nye instruktører velkommen i foreningen, og fælles for alle er at vi som forening 
ønsker og tilstræber, at vores instruktører er veluddannede og klar til den opgave de står overfor når de 
underviser. Derfor var vi i 2019 rigtigt glade og stolte over, at GymDanmark kontaktede os som forening, 
for at høre om vi ville være med til at afholde en stor fælles uddannelsesweekend for instruktører fra hele 
Danmark, som kom til os her i Greve. Denne weekend fik vi selv sendt en masse af vores instruktører på 
uddannelse og samtidig med en besparelse, da vi fik lidt rabat da vi var værter. Denne weekend gik over al 
forventning og vi fik stor ros for vores afholdelse. Vi blev kort tid efter kontaktet af GymDanmark, og  vi er 
klar igen i oktober 2020, men endnu en stor uddannelsesweekend. 
 
Vores konkurrence afdelinger vokser generelt år for år og der er et mylder af gymnaster, da brænder for 
både det at lave gymnastik, blive så dygtige de kan og samtidig tænder på at konkurrerer. Vi tilbyder 
næsten alle former for konkurrencegymnastik i Greve og samtidig er vores instruktører og gymnaster så 
dygtige, at vi ligger i toppen af Danmark. Det er fantastisk flot og jeg er ved at revne af stolthed over dette 
og at vi evner at trække gymnaster fra hele Danmark, der ønsker at træne med de bedste instruktører her i 
Greve.  
 
Greve Gymnastik og Trampolin ligger i toppen af Danmark i vores konkurrencediscipliner og har flere 
gymnaster på landshold og flere som deltager i VM og EM og rigtigt mange der henter masser af 
mesterskaber hjem til klubben. Det er ganske enkelt Out Standing. 
 
Når vi nu har så mange der er så dygtige og som ønsker at træne mange timer, så stiller det også store krav 
til vores faciliteter, træningstider og redskaber. 2019 blev igen et år hvor vi massivt har investeret i 
redskaber og vedligeholdelse. Det er ikke billigt, at være en redskabstung sportsgren, tværtimod bruger vi 
mange penge på dette. 
Vi har i bestyrelsen i en årrække drøftet muligheden for at få vores egen hal/springcenter måske endda 
med gode tilskuerfaciliteter, så vi kan få plads og mulighed for at udvikle os yderligere som forening.  
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I foråret 2019 afholdt vi strategiseminar med alle sportschefer og der drøftede vi foreningens udvikling og 
udfordringer. Der blev vi enige om at kigge mere på muligheden for at få vores egen hal. 
Det blev en rigtig god strategidag, hvor mange ting blev vendt og drejet, så dette tiltag vil vi fortsætte med 
at afholde med sportschefer og cheftrænere. En dag hvor vi sammen taler udvikling og udfordringer for 
foreningen. 
 
På baggrund af strategiseminaret i 2019 indgik vi i efteråret et konsulentsamarbejde med Ernst Lykke 
Nielsen, der formand i Køgebugt Gymnastikforening. Køgebugt har for ca. 5 år siden bygget deres eget 
springcenter, der giver dem nogle super gode muligheder for at indgå nogle særlige partnerskaber med 
kommunen, om træning i dagtimer for skoler, daginstitutioner, ældre osv. Dette skaber økonomi, ja endda 
så meget, så de nu er i gang med at bygge deres hal nummer 2.  Nogle ting som vi i Greve Gymnastik og 
Trampolin også rigtigt gerne vil i gang med, men som vi ikke kan få tider til i GIC. 
 
Ernst og jeg har brugt mange timer i efteråret med at holde møder med en masse skoler i Greve og med 
kommunen for at høre om der er basis for et samarbejde og det er der, skolerne, skoleudvalgsformanden 
og kultur og fritid er meget interesserede i at høre mere. Desværre blev vores arbejde standset midlertidigt 
pga. Corona, da vi ikke kunne mødes, men dette genoptages. 
 

Sammen er vi en stærk og stor forening: 

Med så stor en forening som vores og med så mange medlemmer, er det vigtigt at holde sig for øje, at vi 

står stærkt i forhandlingssituationer og vi bliver spurgt til råds og inddraget af kommunen og 

samarbejdspartnere. Vi bliver lyttet til. Derfor er det også vigtigt at vores struktur og processer er tydelige 

og vi arbejder sammen som en klub og ikke hver for sig. Bestyrelsen arbejder for hele klubben, så derfor 

skal de enkelte afdelinger også arbejde sammen med bestyrelsen. 

Et tiltag for at samle klubben og give os alle den stolthed over alt det vi kan og samtigdig fejre alle vores 

dygtige gymnaster, så dagens lys i 2019. Vores egen Award- og Sommerfest – var en mega hyggelig aften, 

hvor alle medaljevindere, som var til stede denne aften, var på scenen for at modtage klapsalver og en lille 

opmærksomhed. Det var dejligt at se vi over 300 deltagere, på trods af vi var lidt sent ude med 

invitationerne og alle var lidt i tvivl om hvad det nu gik ud på. Denne aften bliver også en tilbagevendende 

begivenhed og vi håber at den lige så stille vokser sig større i antal.  

 

Stort og småt fra et år i bestyrelsen: 
 
Det er en kompleks opgave at lede en forening af vores størrelse og vi kan se at flere og flere foreninger 
begynder at drive deres foreninger mere professionelt. Det bliver i hvertfald en ting vi skal drøfte løbende i 
bestyrelsen, ikke mindst når vores ønske om egen hal bliver en realitet.  
 
Vi har været 7 personer i bestyrelsen i 2019 og haft 2 vaccante suppleantposter og opgaver er der masser 
af, som I kan se herunder: (listet herunder som tidligere). 
 
- Vi har anskaffet nye redskaber.  
- Vi har vedligeholdt og flyttet redskaber.  
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- Vi har søgt sponsorater  
- Vi har informeret om aflysninger, særarrangementer m.m. i de forskellige haller. 
- Vi booker og sikre ekstra træninger 
- Vi har sørget for videreuddannelse af instruktørerne både internt og eksternt. 
- Vi har deltaget i Brugerrådsmøder i Greve Idrætscenter.  
- Vi har deltaget i møder hos GymDanmark  
- Vi har søgt kommunens idrætspuljer  
- Vi har holdt møder med skoler og kommunen flere gange 
- Vi har skrevet nyhedsbreve og opdateret sociale medier  
- Vi har søgt lokaler til den kommende sæson 
- Vi har udarbejdet program 
- Vi har planlagt forårsopvisningen 
- Endelig har vi behandlet store som små henvendelser fra såvel medlemmer, instruktører, borgere og 
samarbejdspartnere.   
 
Vi har også i 2019, haft et godt samarbejde med IFS (Idrætsfritidssekretariatet) og tilbudt skolesamarbejder. 
Dette er et samarbejde der udvikler sig stadig og vi vil gerne være med så meget vi kan og vi ville kunne 
være meget mere med hvis vi havde flere træningstider i dagtimerne i GIC. 
 
Afslutningsvis vil jeg igen sige kæmpe tak til alle jer: 
 
Instruktører, gymnaster, frivillige forældre og samarbejdspartnere vi har i Greve Gymnastik og Trampolin. 
Jeg er pave stolt af jer og af vores forening og det bør I alle være. Vi sætter Greve på landkortet, tager et 
socialt ansvar og udvikler nye talenter, tilbyder gymnastik for alle og har de mest fantastiske ildsjæle. 
  
Kæmpe TAK til min bestyrelse for endnu et år med jeres gode sparring og arbejdsindsats. Det betyder alt, at 
i er med i vores arbejde for at udvikle Greve Gymnastik og Trampolin. 
 
Sussie  
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