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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin
Generalforsamling torsdag den 3. juni 2021.

2020 blev et underligt år – hvor der har været et ord der har kendetegnet det
at være frivillig i idrætslivet – OMSTILLINGSPARATHED og ordet Corona er nok
sagt mere end rigeligt.

Foreningslivet lukkede ned, som resten af Danmark, fra den ene aften til den
næste og al aktivitet blev indstillet. Instruktører og gymnaster der havde set
frem til forårets konkurrencer og opvisninger, de havde trænet hårdt frem mod
disse og måtte skuffede se den ene efter den anden blive aflyst.

Der var mange regler og restriktioner, vi som bestyrelse skulle holde os
opdaterede på og sikre en god og hurtig information ud til alle.

Vi har arbejdet hårdt i 2020, med at opretholde en form for træning under
nedlukningen i form af udendørs- og online træninger.

Vi er meget heldige i Greve Gymnastik og Trampolin, vi har nemlig nogle meget
trofaste og dygtige instruktører, der har taget dette år med oprejst pande og
gjort hvad de har kunnet, for at få det bedste ud af situationen. Vi skylder jer
en stor tak.

Vi har også haft medlemmer der har bakket op om foreningen og accepteret
tingenes tilstand og vist forståelse for den situation, man som forening
pludselig står i bl.a. økonomisk. 1000 tak for det – det gør en verden til forskel.

Sommeren 2020 blev nogenlunde normal og vi var da også lettede og meget
glade for at kunne starte sæsonen op med nyt program og stadig masser af
hold at vælge imellem. Vi har måtte konstatere at nedlukningen i foråret, også
har ramt os medlems mæssigt og vi har haft et frafald på ca. 20-25 % i
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medlemstallet i forhold til sæsonen 2019-2020. Det kan mærkes og vi skal nu
se fremad og prøve at få disse tilbage til foreningen.

Efteråret blev også ganske normalt set i forhold til træning. Det var stadig ikke
kommet gang i så mange konkurrencer, samlinger, camps osv. så vi satte vores
fokus i hallerne og den daglige træning.

Vi nåede en enkelt konkurrence på hjemmebane primo november – blot en
måned før Danmark igen blev lukket ned og vi gik ind i knap 5 måneders
nedlukning for indendørs idræt.

På bestyrelsesniveau har vi haft mange drøftelser omkring refusion i
kontingent, erstatnings træninger, tab af medlemmer, økonomi og meget mere.
Vi har brugt ufatteligt meget tid på at læse op på retningslinjer, deltage i
webinarer for at være orienterede, så vi kunne give den korrekte information
til vores medlemmer.

Vores instruktører viste igen hvad de står for og gik i gang med krum hals med
online træninger, udarbejdelse af hjemmetræningsprogrammer osv.

Bestyrelsen i 2020:

I 2020 har vi i bestyrelsen fået en del nye kompetencer og har måtte sætte os
ind i mange nye områder, regler og retningslinjer. Det er stadig en kompleks
opgave, at lede en forening af vores størrelse – nogle af de projekter vi
arbejdede med i 2019 fx ny hal – er blevet skrinlagt i hvert fald for en periode.
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Vi drømmer stadig om et gymnastikcenter, men må også erkende at tiden for
dette, er ikke nu. Nu skal vi have vores skønne forening op på niveau igen.

Vi har et stort og tæt arbejde med Greve Kommune /IFS som ofte spørg om vi
kan løfte nogle opgaver eller er interesserede i forskellige samarbejder. Vi
sætter utrolig meget pris på at vi bliver spurgt og vi gør hvad vi kan for at
bidrage.

GymDanmark rækker også ud til os som forening og vi har flere instruktører
der også arbejder i forbunds regi og dermed er med til at sætte Greve
Gymnastik og Trampolin på dagsorden. Det er fantastisk når vi kan være med til
at udvikle gymnastikken på flere niveauer.

En sidste ting er samarbejdet mellem klubberne i GIC, Håndbold, Badminton,
Tennis, Fodbold osv. er blevet styrket betydeligt, vi arbejder sammen for et
godt idrætscenter og fordi vi alle har mærket Corona – arbejder vi også
sammen på, at tilbyde idræt til alle Greves borgere på flere niveauer. Det er
fedt at se, den vilje der er til at få tingene til at lykkedes.

Afslutningsvis vil jeg igen sige kæmpe TAK til alle jer som har løftet endnu mere
i 2020. Jeg føler mig stolt og ydmyg over at have jer omkring mig hvad enten I
er instruktører, gymnaster, frivillige forældre. I er ildsjæle mange af jer.
Foreningslivet og vi er meget heldige.

Også en kæmpe TAK til min bestyrelse i et anderledes år, hvor vi er rykket
sammen i bussen og I har bidraget med jeres gode sparring og arbejdsindsats.
Det betyder alt for mig, at jeg ved I sidder med om bordet og arbejder for
vores forening.

Sussie
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