Generalforsamling onsdag den 26. januar 2011, kl. 18.30.

Formandens beretning til generalforsamlingen for året 2010

Fakta om foreningen
Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2010, 296 medlemmer, fordelt på 261
børn/unge og 35 voksen medlemmer, dvs. en fremgang på 27 medlemmer i forhold til
2009. Det er et tilfredsstillende medlemstal da alle hold stort set er fyldt op.

Aktiviteter og beskrivelse af året 2010
Vi startede året med at deltage i DGI Storkøbenhavns forårsopvisning i København i
slutningen af februar/starten af marts måned. I år deltog vi med hele 3 opvisningshold og 3 konkurrencehold som alle gav flotte opvisninger. De 3 opvisningshold valgte
som noget nyt, at deltage i DGI Nordsjællands forårsopvisning i Frederiksborg Hallen i
marts måned i stedet for at deltage i SM på B-niveau. Det blev en rigtig god oplevelse
for børn og trænere og rigtig flotte opvisninger.
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 4. division ved SM og ved DM blev det til en flot 8. plads i
3. division hvilket er næste 2 divisioner bedre end året før. Juniorholdet fik ved DM en
flot 2. plads i 5. division og dermed sølvmedaljer. Også en rigtig flot præstation i den
hårde konkurrence. Ynglingehold klarede sig rigtig flot og fik en 8. plads i 1. division
ved SM som er det næstbedste resultatet i klubbens historie. Ved DM blev det til en 5.
plads i 3. division.
Sommerafslutningen forløb som vanligt denne gang med gæstebesøg af DGI
Storkøbenhavns Repræsentationshold for unge mellem 18 og 25 år, 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.
I maj måned skete det så endelig….. Håndværkerne holdt deres indtog i hallen og
begyndt at bygge vores længe ventede springgrav. Efter en god måned var den
færdig og klar til det første spring men da var sæsonen næste ovre. Indvielsen af
springgraven blev derfor først afholdt den 26. august 2010 med deltagelse af
Christian Tranberg fra Rudersdal Kommune og Thomas Lesley Rasmussen fra
kommunalbestyrelsen. Christian Tranberg fik æren af at klippe båndet over og
erklære springgraven for indviet. Vi er meget glade for vores nye springgrav som
benyttes flittigt på mange hold og som vi forventer vil være med til at fastholde og
dygtiggøre vores gymnaster i klubben.
I den første uge af skolernes sommerferie deltog junior- og ynglinge konkurrence
holdene med deres trænere Casper, Thomas og Henrik i en stor gymnastik festival,
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Festival del Sole i Riccione i Italien. Pigerne havde trænet intenst op til afrejsen og
lavede to meget flotte opvisninger i Italien. Derudover var der plads til mange sociale
arrangementer som en tur i vandland, co-cart, pink festaften og meget meget mere.
Turen til Italien blev en rigtig god oplevelse for pigerne, trænerne og de forældre der
deltog og vi håber det bliver muligt at deltage igen ved den næste festival i 2012.
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 Melanie, Emilie, Sofie, Trine og Mikkel sørgede for at de 50 børn der
deltog havde en super uge med masser af spring og leg.
Starten på sæsonen 2010/11 i august blev som tidligere nævnt markeret ved
indvielse af springgraven. Vi valgte i år, at annoncere sæsonprogrammet i lokalavisen
i stedet for at husstands omdele programmet i Vedbæk. Al tilmelding foregik efter
først til mølle princippet online på klubbens hjemmeside. Det blev en stor succes som
vil blive gentaget ved tilmelding til næste sæson.
En af vores trænere fik i efteråret en arbejdsskade da hun blev ramt af en gymnasts
arm og brækkede næsen i forbindelse med en modtagning. Skaden er et hændeligt
uheld og er anmeldt til arbejdsskadestyrelsen og forsikringen.
Året sluttede med en vellykket juleafslutning med et helt fantastisk fremmøde af
gymnaster og forældre og glade børn, der viste forældre, søskende og alle andre
fremmødte hvad de havde lært hidtil i sæsonen.

Nye redskaber
Vi har i år indkøbt en ny børnetrampet med tilskud fra Tuborgs Grønne fond samt en
hård måtte til springgraven med tilskud fra Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i dette år fået et nyt medlem da suppleant Anne Tinning er trådt ind i
bestyrelsen efter Louise Nørregaard af personlige årsager valgte at trække sig fra
bestyrelsen.
Foreningens hjemmeside fortsætter med at udvikle sig takket være vores dygtige
webmaster Gordon Milton. Hjemmesiden bliver nu brugt flittigt af foreningens
medlemmer.

Instruktører
Småbørnsholdene er stadig en stor succes. Vi har i efteråret oprettet endnu et hold i
weekenden da efterspørgsel på holdet er meget stor. Vi har i år ikke haft problemer
med at finde instruktører til holdene selvom det ligger tidligt på eftermiddagen og i
weekenden. Charlotte Anker-Petersen, Marianne Manicus og Pernille Milton har
påtaget sig opgaven med hvert sit hold godt hjulpet af Sofie Lester, Anna Milton, Mie
Tinning, Caroline Neumann, Louise Højstrup, Kristina Jacobsen og Cecilie Rindom.
Louise, Kristina, Anne og Cecilie har været på hjælpeinstruktørkursus 1 i efteråret og
Mie, Caroline har været på hjælpeinstruktørkursus 2 i foråret.
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De meget populære Mikro og Makrospring hold for de 6-9 årige er i år blevet delt
mellem Anni Waast vores nye træner og Claus Østergaard. Anni og Claus er godt
hjulpet med undervisningen af Kira Møller, Ann-Sofie Buchwald, Anne Stouge,
Michael Ahm og Emilie Milton.
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. Emilie
Milton, Claus, Michael og Kira har påtaget sig opgaven med holdet og de klarer det
fantastisk flot med masser af motivation til gymnasterne.
Vores mini-konkurrence hold for de 8-11 årige bliver undervist af et trænerteam
bestående af Melanie Sandvad og Thomas Flensted-Jensen. De 2 yder et flot arbejde
med de unge gymnaster. Thomas er kommet til i efteråret og er blevet taget godt i
mod af gymnasterne.
Junior- og ynglinge konkurrenceholdene er det meste af året blevet trænet af vores
meget dygtige trænerteam bestående af Casper Boeman, Henrik Glædesdal og
Thomas Forsberg-Madsen suppleret på rytmesiden af de 2 ældste ynglinge gymnaster
Kira og Emilie. Casper valgte at forlade klubben i starten af sæsonen 2010/2011. Det
var en uventet beslutning som kom bag på os da Casper i mange år har været en
meget engageret træner for konkurrenceholdet og suppleant i bestyrelsen. Vi har i
stedet været heldige, at få Hugo Hennemann som træner for pigerne.

Foreningens vilkår/muligheder i kommunen og visioner for fremtiden
Vi har i år som tidligere nævnt fået opfyldt vores store ønske og har fået etableret en
springgrav. Klubbens visioner og engagement er stadig stort og etableringen af
springgraven har øget mulighederne for endnu bedre træning. Klubben begrænses
dog stadig af mangel på lokaler/haltider. Ventelisterne er steget igen da vi fik mange
nye gymnaster i forbindelse med sommerferieaktiviteten. Der er stadig mange
henvendelser med ønske om medlemskab i Vedbæk Gymnastikforening, og vi har kun
kunnet hjælpe få, men slet ikke alle. Et stort ønske er at kunne få et konkurrencehold
for gymnaster over 18 år så vi kan beholde vores dygtige gymnaster og trænere i
klubben, det kræver dog mindst 10 timer mere hal tid pr. uge end det vi har i denne
sæson.
Vi har for første gang i mange år haft mangel på instruktører til vores
konkurrencehold. Trods flere opslag er det ikke lykkedes, at få helt det antal trænere
vi kunne ønske os. 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.

Økonomi
Foreningens regnskab viser i år et overskud på kr. 72.000. Overskuddet skyldes
hovedsageligt, at vi har haft færre trænere på konkurrenceholdene og dermed en
lavere udgift til løn end budgetteret.
Der er igen foretaget en afskrivning på redskaber. Afskrivningen fortages løbende
over en 3-årig periode dog afskrives springgraven over 10 år.
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Regnskabet indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere regnskaber og
vedlægges som bilag til denne beretning.

Afsluttende bemærkninger
Til slut vil jeg rette en stor tak til de mange forældre, der har hjulpet os i det
forgangne år. Derudover vil jeg også gerne takke de forældre som er hjælpere på
småbørnsholdene, er chauffører, laver mad/kager til weekend træning, er
redskabsbærere m.m. Især vil jeg gerne takke de forældre, der brugte en uge af
deres sommerferie på at være forældrehjælpere på turen til Italien med
konkurrencepigerne, hvilket gjorde turen mulig.
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. Jeg vil også gerne
takke Casper for det store arbejde han har ydet i Vedbæk Gymnastikforening og
ønske ham held og lykke fremover. Tak til vores revisor Henrik Danielsson, 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, Formand for Vedbæk Gymnastikforening
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