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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin
Generalforsamling torsdag den 28. april 2022.

Så mødes vi igen til generalforsamling og hvis nogle af jer synes, det ikke er så
lang tid siden sidst, så er det fordi generalforsamlingen 2021, blev udskudt
flere gange og først afholdt i sommeren 2021.

2021 blev jo desværre også et år der var ramt af nedlukning i hele foråret, ja
faktisk næsten frem til sommeren. Det var en hård og barsk start på året for
foreningslivet. Der var mange søvnløse nætter med spekulationer og
bekymring for foreningen og dens overlevelse.

Heldigvis gik vores instruktører straks i gang med, at få træningen til at fungere
udendørs for mange vores konkurrencehold – da det igen var det kun senior på
højeste niveau der havde mulighed for at opretholde deres normale træning.
Ideer var der mange af og de var gode, der blevet givet max gas lige fra
forældre/barn hold til konkurrencehold, der tog udfordringen op og mødte til
træning udenfor, hvor vi kunne overholde restriktionerne. Vores
konkurrenceafdelinger forsøgte også, at deltage i online konkurrencer, hvor det
var muligt, for at holde gymnasterne motiverede.

Bestyrelsen havde travlt i denne tid, med at læse op på retningslinjer og regler
og få disse kommunikeret ud. I denne tid gik det stærkt med nye retningslinjer
og regler, næsten efter hvert eneste pressemøde.

Jeg har nævnt det før og jeg nævner det lige igen, for det kan ikke siges nok. Vi
er meget heldige i Greve Gymnastik og Trampolin, vi har nemlig nogle meget
trofaste og dygtige instruktører, der stadig holdt fast i 2021 og tog tyren ved
hornene, I har knoklet alt hvad de har kunnet, for at få det bedste ud af
situationen. Vi skylder jer en stor tak.
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Vores medlemmer skal også have en stor tak, da I igen i 2021 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.

Det var med håbet om en normal opstart og sæson, vi fik lavet programmet
klar for 2021-2022 og sendt det ud. Vi krydsede fingre for god tilslutning til
vores hold og vi fik også rigtigt mange retur til foreningen, men vi måtte også
konstatere, at vi desværre også havde mistet en del medlemmer, specielt de
unge kom ikke tilbage. Vores konkurrenceafdelinger kunne også godt mærke
en tilbagegang i medlemmer. Ikke så underligt, når alle konkurrencer har været
aflyst det meste af 2021, så kræver det virkelig noget at holde fast i måske 8-15
timers træning om ugen.

Vi knokler dog på i foreningen og jeg er stolt af det resultat vi med samlet
indsats, er kommet ud med for 2021, når vi ser på de svære vilkår vi har været
under. Vi knokler stadig på i 2022 og er meget optimistiske omkring fremtiden.

Bestyrelsen i 2021:
I 2021 har vi i bestyrelsen arbejdet rigtigt meget med drift og det er primært
den opgave vi har løst. Vi har brugt meget tid på at søge puljer ift. til tab.
Selvfølgelig har vi også talt strategi og udvikling og har lagt en plan for
foreningen de kommende år.

Vi drømmer stadig om bedre faciliteter for foreningen i Greve Kommune, da vi
har en kompleks forening, der har behov for mange træningstimer og vi har
behov for plads til vores redskaber. Der findes ikke mange foreninger i
Danmark, der ligesom os, har så mange discipliner under samme forening, og
dem der er, har lokaler de ikke deler med andre og er fx ikke ude på skoler hvor
vi ofte rammes af aflysninger. Dette gør vi bruger meget tid på at planlægge,
ændre og desværre også aflyse en del træninger. Vores instruktører bruger
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meget energi på at flytte redskaber frem og tilbage inden de overhovedet kan
komme i gang med dagens træning.

Vi vil også gerne igangsætte flere udviklingstiltag i foreningen fordi vi har så
meget at byde på, men det er nærmest en umulig opgave, da vi ikke kan få
tider til at gøre dette i. Derfor ønsker vi os stadig faciliteter der kun benyttes af
os i gymnastik, så vi kan tage foreningen til næste niveau. Så drømmen om
eget træningscenter, lever stadig, men er også svær at løse.

Nå vi kigger/taler om/på næste niveau, er der i dag mange foreninger der er
drevet som virksomheder og har op til flere fuldtidsansatte. Vi har i 2021 ansat
vores første deltidsansatte og vi håber, at det kan blive starten på flere af
samme slags, men igen kræver det bl.a. at vi kan få tider i dagtimerne i
foreningen.

Vi har som forening mange samarbejdspartnere og vil gerne øge/udbygge
disse, om det så gælder dem, der ligger kommunalt, andre klubber i Greve, i
forbundsregi osv. Vi kan så meget i Greve Gymnastik og Trampolin og vi sætter
gerne vores kompetencer i spil og vi sætter også stor pris på at blive spurgt og
hørt.

Afslutningsvis vil jeg igen sige kæmpe TAK til alle jer, som igen i 2021 har løftet
endnu mere, end hvad der kunne forventes. Jeg er så stolt af vores forening og
meget taknemmelig over, at have jer omkring mig hvad enten I er instruktører,
gymnaster, frivillige forældre. TAK FOR JER.

Også i år en kæmpe TAK til min bestyrelse for et hårdt og krævende år, hvor jeg
er blevet bekræftet I at vi alle sammen arbejder for vores skønne forening. Tak
for jeres gode sparring og arbejdsindsats.

Sussie
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