
H – herligt at kunne berette om en næsten normal sæson. Vi
havde stadig aflyste træninger og også overnatning for springere
blev aflyst pga. instruktører, som havde Corona. Men ingen
strenge restriktioner.
G – gamle rutiner skulle findes igen. At kunne mødes til både
møder og små fester var dejligt. Men bedst var nu at kunne holde
opvisning igen efter 2 års pause. Det blev en lille en af slagsen, da
vi undlod stort gæstehold, men der var et fint fremmøde og en
dejlig stemning
F – forandring er at mærke i hverdagen i foreningen. Det er som
om mange har vænnet sig til kun at skulle tænke på sig selv.
Derfor oplevede vi også et meget svingende engagement fra
instruktørerne. Forhåbentlig vender dette igen.

G – gymnastik er vores hovedopgave. Men vi har også fået gode
hold med ex. danseorienterede, fitness både inde og ude. Og disse
hold er populære, så vi håber på at instruktørerne vil fortsætte i
mange år endnu.
Y - yngre kræfter kom til i sæson 22. Vi havde 7 nye instruktører
i flokken, heraf 3 unge piger, som selv har været aktive hos os.
Desværre skal de jo så nok på efterskole om kort tid. Men dejligt,
at de har lysten.
M – medlemstallet er i forhold til sæson 21 faldet med 15, når vi
indberetter til Det Centrale Foreningsregister- i alt 477. I
virkeligheden har vi lidt flere medlemmer, men hvis holdene ikke
strækker sig over 90 dage i alt, tæller de ikke med. Det betyder, at
de hold vi har, som træner 9-10 gange ikke beregnes. Men mange
af vore instruktører for voksenhold vil gerne have disse korte
intervaller, og det ser også ud til at passe medlemmerne godt.
N – ny hjemmeside blev etableret og var klar til sæsonstarten i
september. Vi er så glade for det nye udseende, en meget bedre
funktionalitet og ikke mindst, at den er meget nemmere at
redigere og arbejde med. En stor tak til Lisa fra Lisa Design for
arbejdet.

A - alle hold var sat op, men ikke alle kom i gang. En
langtidssygemelding på et af voksenholdene er i skrivende stund
endnu ikke ovre. Og det ser ud til, at vi må opgive håbet om at få
vores Parasporthold for Danseglade Teenagere i gang igen. Vi kan
simpelthen ikke finde egnet instruktør til det.
S- samarbejde med gode ildsjæle har også præget denne sæson.
Lars Korsgaard, som er pædagog på Brændgårdskolen skubber
børn afsted til os, ofte på kommunens fritidspas, hvis forældrene
ikke magter opgaven. Han møder af og til op og støtter, så
børnene bevarer lysten til den ugentlige træning. Vi har også
været i gang med at få etableret gymnastik for mødre og småbørn
på Holtbjerg. Her har vi deltaget et antal gange i Familieklubben.
Lige nu ligger det dog stille, idet der skal en renovering i gang,
som spænder ben for os.
T- tak til HGF Puljen, som vi fik tilskud fra til vores nye
hjemmeside. Det betyder meget, at en stor post gøres mindre i
vores regnskab.
I- inspiration og udvikling skal gerne præge arbejdet i
Bestyrelsen. I sæson 22 har det været tydeligt, at vi også lige
skulle rigtigt i gang igen. Den daglige drift og rutinerne har nok
fyldt for meget. Men når bestyrelsesmedlemmerne fortsætter i
arbejdet regner vi med at kunne rette op på dette og igen finde
tiden til også at tænke lidt utraditionelt og nyt ind i HGF.
K- kerneopgaverne klares bedst gennem samarbejde. Derfor som
altid en tak til vores sponsor - Vestjysk Bank, Pilgaards Ejendoms
Service. Og ligeledes til DGI og Herning Kommune for det gode
samarbejde. 
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På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard 



GENERALFORSAMLING

onsdag den 22. februar 2023 kl.19,00.

i klublokalerne på Atletik Stadion H.P. Hansensvej.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.
På valg er:

Inger Marie Binderup Jensen, kasserer (villig til genvalg).

Kim Hedelund (villig til genvalg).

Flemming Hother (villig til genvalg).

6. Valg af suppleant – for et år.
7. Valg af 1 revisor.

På valg er:

Inge Kristensen – (villig til genvalg).

8. Valg af 1 revisorsuppleant.
På valg er:

Jytte Tveen - (villig til genvalg).

 

9. Evt.

Herning Gymnastik forening 
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Generalforsamling den 22. februar 2023. 


