Generalforsamling mandag den 23. januar 2012, kl. 18.30.

Formandens beretning til generalforsamlingen for året 2011

Fakta om foreningen
Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2011, 329 medlemmer, fordelt på 296
børn/unge og 33 voksen medlemmer, dvs. en fremgang på 33 medlemmer i forhold til
2010. Det er et tilfredsstillende medlemstal da alle hold stort set er fyldt op.

Aktiviteter og beskrivelse af året 2011
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 deltog
også i DGI Nordsjællands forårsopvisning i Frederiksborg Hallen i marts måned. Det
blev nogle rigtig gode oplevelser for børn og trænere og rigtig flotte opvisninger.
Konkurrencer havde igen en central plads i foreningens aktiviteter. Konkurrencerne
har skiftet navn fra Spring-rytme til Teamgym men formen er den samme som
tidligere. Mini, junior og ynglinge – piger deltog i Sjællands,- og Danmarks
mesterskaberne. Miniholdet fik en 4. plads i 4. division ved SM og ved DM blev det til
en flot 2. plads i 8. division og dermed sølvmedaljer. Juniorholdet fik ved DM en flot 6.
plads i 4. division. Ved SM blev det til en flot 8. plads i 2. division. Også en rigtig flot
præstation i den hårde konkurrence. Ynglingeholdet klarede sig rigtig flot og fik en 4.
plads i 2. division ved SM. Ved DM blev det til en 8. plads i 2. division.
Sommerafslutningen forløb som vanligt denne gang dog uden gæstebesøg fra DGI.
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 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, Hugo, Sarah, Anna, Mie og Kristina sørgede for at de 55
børn der deltog havde en super uge med masser af spring og leg.
De flotte fyre valgte i sommerferien at melde sig ud af Vedbæk Gymnastikforening da
de var utilfredse med bestyrelses indsats i forbindelse med tildeling af haltid.
Kommunen havde flyttet De flotte fyres træningstid fra Vedbæk Hallen til en anden
skole i kommunen, hvilket holdet var stærkt utilfredse med. De flotte fyre valgte
derfor at melde sig ud af VGF og danne deres egen forening.
I august deltog ca. 25 af foreningens medlemmer og forældre som hjælpere ved
triathlonstævnet Copenhagen Challence i København for at tjene penge til klubben.
VGF stod for bemanding af et væskedepot på løberuten sammen med svømmeklubben
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Mermaid. Det blev en fantastisk dag med masser af stemning og hårdt arbejde. Det
var en sjov og anderledes måde for klubben at være sammen på og jeg håber vi får
mulighed for at deltage igen en anden gang.
Som noget nyt i år er der oprettet et Zumba hold for voksne. Holdet har i efteråret
haft stor succes og holdets meget energiske og inspirerende instruktør Marianne
Manicus har planer om at udvide med også et Zumba hold for børn i 2012.
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. Vi fik en fantastisk positiv
pressedækning ikke mindst takket være det meget flotte tilskud til indkøb af
redskaber, som en repræsentant fra den lokale afdeling af Nordea overrakte under
juleafslutningen.

Nye redskaber
Vi har i år indkøbt en airtrackpro med et stort tilskud fra Nordea. Derudover er der
indkøbt 2 nedspringsmåtter samt vogne til måtterne med tilskud fra Rudersdal
Kommune.
I slutningen af året har vi fået en ny saltoplint da vi var så heldige at vinde en i en
konkurrence udskrevet af DGI.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i dette år fået to nye medlemmer Malene Danielsson og Charlotte
Neuman som har overtaget pladsen efter Susanne Anker-Pedersen som efter mange
år i bestyrelsen har valgt at trappe ned og blive suppleant samt efter Lotte Lykke
Pedersen som ikke længere har børn der laver gymnastik i klubben.
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 3 hold og
efterspørgsel på holdene er meget stor. Vi har i år haft meget svært ved at finde en
voksen instruktør til holdene da de ligger tidligt på eftermiddagen og i weekenden.
Pernille Milton har påtaget sig opgaven med alle tre hold godt hjulpet af Anna Milton,
Caroline Neumann, Louise Højstrup, Kristina Jacobsen, Cecilie Rindom, Sissel
Trojaner, Frida Freidrichsen og Natasha Danielsson. Udover vores dygtige hjælpeinstruktører har vi i år haft 4 meget engagerede minihjælpere til at hjælpe på holdene
Julie Rindom, Freja Stender, Camille Nygård og Freja Raa Jensen. Mini hjælpere er
unge gymnaster på 11-12 år som gennem den ugentlige træning får en forsmag på,
hvad det vil sige at være hjælpeinstruktør.
Louise, Kristina, Anna M. og Cecilie har været på hjælpeinstruktørkursus 2 i efteråret
og Frida, Sissel, Natasha og Anna Aa har været på hjælpeinstruktørkursus 1 ligeledes
i efteråret.
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De meget populære Mikro- og Makrospring hold for de 6-9 årige er i år blevet delt
mellem Marianne Manicus og Claus Østergaard. Marianne og Claus er godt hjulpet
med undervisningen af Michael Ahm, Mie Tinning, Anna Milton, Caroline Neumann,
Julie Højstrup og Emilie Milton. Claus, Mie, Anna og Caroline har været på kursus i
Parkour og Julie Højstrup og Peter Malling har været på Kursus 1.
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 Julie har påtaget sig opgaven med holdet og de klarer det
fantastisk flot med masser af motivation til gymnasterne. Emilie, Michael og Hugo har
været på kurset springsikker måtte og trampet 1.
Vores mini-konkurrence hold for de 8-11 årige bliver undervist af et trænerteam
bestående af Emilie Milton, Peter Malling, Benedikte Olesen og Jannet Svensson. De 4
yder et flot arbejde med de unge gymnaster. Peter Malling er kommet til i efteråret og
har været hos os et ½ år inden han skulle videre på gymnastik Højskolen Oure. Peter
er blevet taget godt i mod af gymnasterne og vi håber han får lyst til at komme
tilbage som træner i foreningen i efteråret 2012 efter sit højskoleophold.
Junior- og ynglinge konkurrenceholdene er det meste af året blevet trænet af vores
meget dygtige trænerteam bestående af Henrik Glædesdahl, Hugo Hennemann, Emilie
Milton, Peter Malling og Kira Møller.

Foreningens vilkår/muligheder i kommunen og visioner for fremtiden
Klubbens visioner og engagement er stadig stort og etableringen af springgraven og
den nye airtrack pro 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 igen i 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. 131.000. Overskuddet skyldes
både en øget medlemstilgang i klubben men 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.
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. 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.
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. En speciel tak skal lyde
til Jannet Svensson som i foråret er trådt til med meget kort varsel som instruktør på
mini konkurrence holdet selvom hun har en meget travl hverdag og en stor familie.
Tak til vores revisor Henrik Danielsson, og en sidste tak til mine kollegaer i
bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde.

Pernille Milton Smith, Formand for Vedbæk Gymnastikforening
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