Generalforsamling tirsdag den 26. januar 2010, kl. 19.15.
Formandens beretning til generalforsamlingen for året 2009
Fakta om foreningen
Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2009, 269 medlemmer, fordelt på 229
børn/unge og 40 voksen medlemmer, dvs. en fremgang på 32 medlemmer i forhold til
2008. Det er et tilfredsstillende medlemstal da alle hold stort set er fyldt op.

Aktiviteter og beskrivelse af året 2009
Vi startede året med at deltage i DGI Storkøbenhavns forårsopvisning i København i
slutningen af februar. I år deltog vi med hele 3 opvisningshold og 3 konkurrencehold
som alle gav flotte opvisninger.
Klubbens store udfordring i 2009 var afholdelse Danmarksmesterskaberne for minigymnaster (8-11 årige) i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund, DGF.
Konkurrencen blev afviklet i perfekte rammer i nye idrætshal i Birkerød. I weekenden
d. 25. 26. april konkurrerede næsten 1000 glade børn i 9 pige divisioner og 2 drenge
divisioner, hver bestående af 8 hold. Mindst 1500 betalende tilskuere lagde vejen forbi
Birkerød Idrætscenter i løbet af weekenden. Det var første gang vi skulle arrangere så
stort et stævne og bestyrelsen brugte i foråret mange kræfter på forberedelserne og
var meget spændte på hvordan det ville gå. Det var derfor en fantastisk stemning der
bredte sig i Idrætshallen i løbet af weekenden da alt stort set gik som det skulle.
Konkurrencer havde igen en central plads i foreningens aktiviteter. Spring-rytme,
mini, junior og ynglinge – piger deltog i Sjællands,- og Danmarksmesterskaberne.
Miniholdet fik en 6. plads i 3. division ved SM og ved DM på ”hjemmebane” blev det til
en flot 3. plads i 5. division. Juniorholdet fik en 6. plads i 4. division ved SM og ved
DM blev det til en 5. plads i 6. division. Også en rigtig flot præstation i den hårde
konkurrence. Vi havde i 2009 igen fået et ynglingehold i klubben og de klarede sig
rigtig flot og fik en 4. plads i 2. division ved SM og ved DM blev det til en 6. plads i 3.
division.
Mikrosping holdene deltog i SM på B-niveau. Det var anden gang de 6-8 årige
gymnaster var til konkurrence. Det blev en stor oplevelse for dem men resultatet blev
desværre ikke en succes.
Sommerafslutningen forløb som vanligt med gæstebesøg af DGI Storkøbenhavn’s 1014 opvisningshold, pølsemanden holdt sit indtog i forhallen og alle foreningens børn
fremviste nogle flotte opvisninger. Der var som altid stor opbakning fra vores
gymnasters familier og rigtig mange blev og så alle de deltagende hold lige til
slutningen.
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I den anden uge af sommerferien tilbød klubben i samarbejde med Rudersdal
Kommune en uge med springgymnastik for børn mellem 7 og 13 år. Vores dygtige
instruktører Christian Dall-Weile, Melanie Sandvad, Emilie Milton, Natascha Henriksen
og Mikkel Jacobsen sørgede for at de 50 børn der deltog havde en super uge med
masser af spring og leg.
Starten på sæsonen 2009/10 i august blev markeret ved, at vi igen udsendte
program. Al tilmelding foregik for første gang kun via klubbens hjemmeside over en
14 dages periode, hvorefter der blev foretaget lodtrækning til de enkelte hold. Det
blev en stor succes som vil blive gentaget ved tilmelding til næste sæson.
Året sluttede med en vellykket juleafslutning med et helt fantastisk fremmøde af
gymnaster og forældre. Claus sørgede igen i år for at varme flokken op, glade børn
viste forældre, søskende og alle andre fremmødte hvad de havde lært hidtil i
sæsonen.

Nye redskaber
Vi har i år indkøbt en ny måtte til fiberbanen med tilskud fra Rudersdal Kommune
samt kant måtter til de 2 trampetter.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i dette år fået ny kasserer i det Eva Rindom har påtaget sig opgaven
efter Hanne Sandvad som har haft posten i mange år.
Foreningens hjemmeside fortsætter med at udvikle sig takket være vores dygtige
webmaster Gordon Milton. Hjemmesiden bliver nu brugt flittigt af foreningens
medlemmer.
Bestyrelsen har i løbet af året deltaget i flere møder med Rudersdal Kommune om
etablering af en springgrav i Vedbækhallen. Arbejdet skulle have været i gang i
sommerferien 2009 men er af flere årsager blevet forsinket. Alt skulle dog nu være på
plads og arbejdet med at etablere springgraven forventes påbegyndt den 3. maj 2010
så den står klar til brug til sæsonen 2010/2011.

Instruktører
Småbørnsholdene er stadig en stor succes. Vi har i år ikke haft problemer med at
finde instruktører til holdet selvom det ligger tidligt på eftermiddagen. Charlotte
Anker-Petersen og Marianne Manicus har påtaget sig opgaven med hvert sit hold godt
hjulpet af Sofie Lester, Anna Milton, Ann-Sofie Buchwald, Anne-Sophie Pontoppidan,
Mie Tinning, Caroline Neumann og Cecilie Rindom. Mie og Caroline har været på
hjælpeinstruktørkursus 1 i efteråret og Cecilie har været på minihjælperkursus. De
meget populære Mikrospring hold for de 6-8 årige styres stadig af Claus. Claus er godt
hjulpet med undervisningen af Kira Møller, Julie Højstrup, Sofie, Michael Ahm og
Hugo Hennemann og Emilie Milton. De sidste 3 netop hjemvendt fra 1 år på
idrætsefterskole.
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Springmix holdet for piger og drenge fra 9 år er utrolig populært. Det har været en
kæmpe succes især hos de mange drenge der har fundet vej til foreningen. Christian
Dahl-Weile, Kira, Emilie, Michael, Julie og Hugo har påtaget sig opgaven med holdet
og de klarer det fantastisk flot med masser af motivation for de nye gymnaster.
Vores mini-konkurrence hold for de 8-11 årige bliver undervist af et trænerteam
bestående af Natascha Vejen Henriksen, Christian Dall Weile og Melanie Sandvad. De
3 yder et flot arbejde med de unge gymnaster. I efteråret har vi valgt at give holdet
flere rytme træningstimer og de træner nu hver tirsdag og torsdag samt hver tredje
søndag som de 2 andre konkurrencehold.
Junior- og ynglinge konkurrenceholdene trænes fortsat af vores meget dygtige
trænerteam bestående af Casper Boeman, Henrik Glædesdal og Thomas ForsbergMadsen suppleret på rytmesiden af de 3 ældste ynglinge gymnaster Julie, Kira og
Emilie. De 3 piger har selv stået for at lave rytmeserien til begge hold samt for at
tilrettelægge træningen. Meget flot præstation af de 3 unge piger.

Foreningens vilkår/muligheder i kommunen og visioner for fremtiden
Jeg vil her gentage de sidste års bemærkninger mht. dette afsnit. Visionerne og
engagementet er stort, dog begrænses de stadig af mangel på lokaler og faciliteter.
Ventelisterne er steget igen da vi fik mange nye gymnaster i forbindelse med
sommerferieaktiviteten. Der er stadig mange henvendelser med ønske om medlem
skab i Vedbæk Gymnastikforening, og vi har kunnet hjælpe få, men slet ikke alle.
Især synes vi det er ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde drenge at gå til springgymnastik
på konkurrence niveau. Et andet stort ønske er at kunne få et konkurrencehold for
gymnaster over 18 år så vi kan beholde vores dygtige gymnaster og trænere i
klubben.
Vi har for første gang i mange sæsoner ikke haft instruktørmangel. Foreningen
arbejder dog forsat med at uddanne endnu flere af de ældste gymnaster, således at
de kan medvirke til at udbygge og på sigt afløse vores dygtige trænerstab.
Vi glæder os til og forventer meget af vores nye springgrav, der vil være med til at
fastholde vores ældre gymnaster i klubben samt være en nødvendighed, hvis vi skal
kunne følge med i udviklingen inden for spring-rytmegymnastikken.

Økonomi
Foreningens regnskab viser i år et overskud på kr. 185.000. Dette skyldes bl.a. at vi
havde et flot overskud på kr. 128.000,- fra det afholdte DM for minigymnaster.
Derudover modtog vi ved årets start tilskud til kurser fra kommunen fra 2008 samt
tilskud til trampetten der blev købt i 2008 fra Tuborgs Grønne Fond og som ikke
nåede at komme med i regnskabet fra 2008. Derudover har vi modtaget et legat på
kr. 17.000 fra Henriksbo’s børnefond.
Der er igen foretaget en afskrivning på redskaber. Afskrivningen fortages løbende
over en 3-årig periode.
Regnskabet indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere regnskaber og
vedlægges som bilag til denne beretning.
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Afsluttende bemærkninger
Til slut vil jeg rette en stor tak til de mange forældre, der har hjulpet os i det
forgangne år. Især vil jeg gerne takke de mange forældre der hjalp til før og under
afviklingen af Danmarks mesterskabet i Birkerød. Det blev en helt fantastisk weekend.
Derudover vil jeg også gerne takke de forældre som hjælpere på småbørnsholdene, er
chauffører, laver mad/kager til weekend træning, er redskabsbærere m.m. En stor tak
skal lyde til alle klubbens engagerede instruktører for jeres utrættelige energi i
undervisningen der i høj grad er med til at motivere gymnasterne til at yde deres
bedste samtidig med at det er sjovt at gå til gymnastik. Tak til vores revisor John
Hansen, og en sidste tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt og positivt
samarbejde i et år hvor vi har haft meget at se til.

Pernille Milton Smith
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