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Beretning 2017-2018
GIF-GYMNASTIK, Gladsaxe Idræts Forening
Bestyrelsen
Frank Bøgelund, Vibeke Bredahl, Lisbet Vad, Lisa Walters, Jan Darville, Trine Iversen, Rikke Hansen,
Rasmus Viberg, Sus Vejby Andersen, og Hanne-Jette Hinsch.
Suppleanter:
Mona Gärtner, Christian Gericke, Marianne Larsen,
Indledning(Frank)
Sæsonen 17/18 er endnu en sæson, hvor vi har udviklet og udvidet i hele foreningen.
Cheerleaderne blev for alvor en del af GIF Gymnastik. Vi har haft særlig fokus på voksenmotion, og
vores nye struktur med færre bestyrelsesmøder og flere underudvalgsmøder er begyndt at
fungere. Et nyt tiltag ”Klub frivillig” har set dagens lys, med madaftener en gang om måneden.
Udover vores ansatte i form af alle instruktørerne har vi også vores faste medarbejdere, som
virkelig har knoklet. Her har vi også udvidet, så vi nu har 5 ansatte på hver 30-37 timer om ugen og
en enkelt på 10 timer om ugen. Vi har afholdt mange konkurrencer med stor succes, ikke mindst
vores Teamgym Julecup med 125 hold og Cheer sommercup.
Resultatmæssigt har vi også været med helt fremme. Det er blevet til flere danske mesterskaber,
GIF gymnaster på landsholdene, deltagelse ved Nordisk Mesterskab med klubhold, kåring som
årets idrætspræstation i Gladsaxe Kommune, en gymnast i Cirque du Soleil og her til sidste har vi
også fået et par gymnaster med på DGI verdensholdet. Jo, det går meget godt ☺
Herunder følger en uddybende beretning.

Medlemsregistrering samt kontakt til medlemmerne (Vibeke)
•
•
•
•
•
•

1

Opkræve kontingenter når medlemmet har sprunget betalingen over ved tilmelding
Sende rykker på mail
Besvare henvendelser fra medlemmer
Sikre at holdene bliver fyldt op, når et medlem forlader holdet
Ventelister
Passive medlemmer
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Organisation (Jan)
Foreningen er nu så stor, at vi har etableret 7 udvalg, der løser forskellige opgaver, som er relateret
til deres område. Bestyrelsen varetager principielle beslutninger, og har det overordnede ansvar for
økonomi. Udvalgene mødes hver anden måned, og bestyrelsen hver anden måned forskudt af
hinanden.
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi
Børn og unge (0-18 år)
Projekt
Administration
Konkurrence
Kommunikation
Voksen

Hvert udvalg består af et bestyrelsesmedlem, en medarbejder og en række frivillige trænere eller
interessenter. Udvalgene kommer med forslag til principielle beslutninger, som kan tages eller
afvises på bestyrelsesmøderne. Udvalgene er udtalt selvledet. Medarbejderen og
bestyrelsesmedlemmet står for kontakten til bestyrelsen.
Medlemstal (Vibeke)
Der har været 2490 betalende gymnaster i 2017, som har været medlemmer af foreningen i mindst
3 måneder (i 2017).
Aktive medlemmer, der har betalt kontingent i 2017:
Alders grupper
Drenge
Piger
Total Antal
op til 5 år
168
210
378
6-12 år
387
888
1275
13 - 18 år
100
234
334
19 -24 år
46
78
124
25 - 59 år
46
196
242
over 60 år
24
113
137
I alt
771
1719
2490

D i Gx
135
283
54
10
20
18
520

P i Gx
176
629
165
28
114
90
1202

Det er en stigning på 112 personer svarende til ca. 5 %.
Derudover er der 21 passive medlemmer mod 42 i 2016, hvilket er et fald på 50%.
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I sæson 2017/18 er der udbudt:
Hold
Far/mor/barn

Antal hold
8

Venteliste - medlemmer
22

Børnehavebørn 4-6 år
Skolebørn
Dans
Spring Drenge
Spring Piger
Projekthold
Talenthold
TeamGym
Repr.hold
Cheerleading
Voksenhold
I ALT

15
5
1
10
17
2
4
8
1
7
19
89

111 (51 på Glad Søndag)
17
0
85
141
0
0
0
Københavns Repr.hold
0
0
354

På Gymnastik hold er der 2296 deltagere, og på Fitness hold er der 384 deltagere Hvoraf
Mikrosport, Aspiranthold, Hatha og Flow Yoga og Rytmisk gymnastik(træningsholdet) er nyt.(jf. CFR
skal vi opgøre vores medlemmer i disse to kategorier)
Da der er særlig mange på venteliste til pigespring, blev der oprettet et ekstra hold 20161518, for
9+ torsdag aften 19-20.
Holdene for Børn med særlige behov, Træningsholdet, Knoglestærk og Københavns
Repræsentations hold er også nye hold.
Internet/hjemmeside (Vibeke)
Hjemmesiden fungerer nu med mange brugere. Alle cheftrænere har fået adgang til at se holddata,
og der er flere administratorer, som kan sætte nyheder på og sende mails til medlemmer. Det har
givet en opdateret og levende hjemmeside.
Der er også udvalgte medlemmer, som har adgang til at oprette og se betalingsmoduler, således at
alle betalinger til diverse aktiviteter registreres via hjemmesiden.
Bagved hjemmesiden (mobillos) ligger et arkiv, hvor vi kan dele diverse filer fx
- alle kontrakter
- lønfiler
- beregninger og økonomiske oversigter
- kontingent-betalingsoversigter
- vejledninger i diverse administrative opgaver
Desuden indeholder mobillos også en medlemsdatabase, som løbende skal vedligeholdes, samt
alle oplysninger om diverse hold.
Hjemmesiden er suppleret med diverse Facebook-sider.
Mobillos-delen af hjemmesiden blev i januar 2017 flyttet over til et nyt lay-out, så hjemmesiden nu
fremtræder mere moderne. Det har været noget mere kompliceret, end vi var blevet lovet, så det
har virkelig været en stor hjælp, at få ansat en Idrætssekretær.
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Der er dog mange problemer med at holde styr på tilmeldinger og kontingentbetalingerne, så vi
har besluttet at få opgraderet Mobillos, så det kan lette kontingentbetalingen ved fx at bruge
kortbetaling.

SÆSONENS AKTIVITETER
Mor/far/barn hold (Lisbet)
Gyngemosehallen, Gladsaxe Idrætscenter hal 1 og hal 2, Blågård Seminarium, på skolerne
Grønnemose, Vadgård, Søborg samt Daginstitutionen Hyldegården.
Hold
2017/2018 blev sæsonen, hvor vi fik prøvet et nyt samarbejde af med kommunen og hyldegården
(børnehave). Vi fik oprettet et hold i deres institution, og det var en stor succes. Ca. halvdelen er
rekrutteret fra børnehaven, og er børn, som ellers ikke ville søge foreningslivet. Vi fik vist dem,
hvad GIF Gymnastik har at byde på, og flere af dem er fortsat på vores almindelig hold, efter
sæsonen sluttede her til jul. På vores andre mor/far/barn hold var der igen i år stor tilslutning, ikke
mindst de hold, som har eksisteret i mange år. Der blev dog rykket en del rundt på tider i denne
sæson for at få puslespillet til at gå op, og som et resultat kunne vi fornemme, at mange savnede
weekendhold. Derfor startede vi efter jul et hold op om søndagen, og efter kort tid var også dette
fyldt op.
TeamGym (Frank)
Sæson 2017/2018 er året, hvor vi endnu engang oplever en massiv interesse for vores Teamgym
hold. Der er så mange dygtige gymnaster, der gerne vil udvikle sig og blive endnu bedre, at vi nu
må holde åbne træninger, som en form for udtagelse til vores konkurrencehold. I dette års
konkurrencer stiller GIF-gymnastik med hold i alle eliterækker, og alle talent rækker for piger.
Resultaterne fra 2017 for Teamgym
Vi er stolte af at fortælle, at alle vores Teamgym hold stiller til konkurrence med hold, der viser og
udstråler, at det er sjovt at lave gymnastik. Vi har generelt placeret os tilfredsstillende over hele
linjen.
Herunder de hold der især gjorde noget bemærkelsesværdigt
•
•
•
•
•
•
•

Micro drengene kom på en 4 plads til Danmarksmesterskaberne
Mini Mix vandt guld til Danmarksmesterskaberne
Mini drengene vandt sølv til Danmarksmesterskaberne
Junior Mix vandt sølv til Danmarksmesterskaberne
Senior Mix vandt bronze til Danmarksmesterskaberne
Senior damerne vandt guld for andet år i træk til Danmarksmesterskaberne, og dermed
kvalificerede sig til NM
Senior herrerne kom på en 4 plads til Danmarksmesterskaberne

Vi ser frem til endnu flere år med god gymnastik og gode gymnastikoplevelser.
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Cheerleading, Blågård og Gyngemosen (Sus/Rasmus)
Har 6 hold: 1 Peewee minor (4-7 årige), 2 Peewee (7-12 årige), 2 junior hold (12-15 årige) samt 1
voksen hold (+18 år). Holdt Sommercup i juni med 550 udøvere og tjente ca. 110.000 kr..
Cheerleaderne har budt ind på at holde konkurrence i 2019. Fik rigtig mange nye Peewee
medlemmer efter sommerferieaktiviteterne, og fik i efteråret fyldt junior begynderholdet helt op.
Dette hold har ikke deltaget i en del konkurrencer pga. for få udøvere, så det er skønt, at de igen
er så mange, og kan deltage i konkurrencer. Måtte i efteråret desværre lukke vores seniorhold
pga. frafald. Vil rigtig gerne sætte fokus på at få et seniorhold igen i næste sæson, men det kræver,
at vi kan få rykket træningstiden til tidligere på dagen, da de juniorer, der rykker op, er meget
unge.
Voksenmotion (Hanne Jette)
Her kan vi tilbyde: Rythmos (Dans), Træningsholdet (Dansetræning), Bevæg dig/bevar dig
(kvinder), Bevæg dig/bevar dig, Idræt på tværs – vedligeholdet 60+, Flads mave-stærk ryg,
Herremotion, Knoglestærk, Vandtræning, Yoga for begyndete, Hatha Yoga, Flow Yoga samt pilates
I denne sæson har vi forsøgt at gøre en endnu større indsats for at få vores voksenafdeling til at
blomstre. Alle eksisterende hold klarer sig rigtig godt, men desværre var vi nødt til at lukke kort og
hårdt ned, da Thomas stoppede som træner. Vi ønsker dog mange flere hold fremadrettet, og i
denne sæson har vi haft held med at starte to nye yoga-hold op, samt et helt nyt Træningshold
som tilbyder dansetræning, og som medlemmerne er blevet rigtig glade for.
Vi har en god sæson på Vadgård sal B= yoga, pilates , stærk ryg/ flad mave. Vi er nu 13 til yoga og
25 på hver af de 2 andre hold. Det er vældig tæt især i starten af sæsonen, men det jævner sig.
Ingen kan undværes, og der er mange ”gamle” på holdet. Fremmødet til jule gløggen, som blev
holdt over 2 gange hjemme hos Grete Høgh, var også fin selvom lodderne til lotteriet blev glemt
Hver tirsdag møder damerne op til den ugentlige motion. Når den sidste uges oplevelser er blevet
fortalt – ”arbejdes” der seriøst med at holde formen vedlige.
Torsdag er det M/K-holdets tur – også her livlig snak med udveksling af nyheder - inden vi kan
komme i gang.På begge hold er det en trofast skare, ca. 85 - 90 % er gymnaster med et mangeårigt
medlemskab i GIF-Gymnastik.
Vi har i løbet af sæsonen haft en dialog med instruktørerne på voksenholdene om deres gode
ideer til udvikling af afdelingen. På baggrund af denne dialog blev der arrangerede en Voksen
Motionsdag d. 24. februar. Det blev en stor succes med 30 entusiastiske deltagende voksne, der
trænede på livet løs startende med Fælles opvarmning, og derefter kunne der vælges mellem Yoga,
Dansetræning, Knogletræning og Herremotion afsluttende med en frokost hvor der blev talt og
grint sammen. Stemning ja den var helt i top, så vi håber, at dette er startskuddet på en endnu
større og bredere voksenafdeling.
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Rep-holdet (Trine)
Rep-holdet er et udtaget opvisningshold under DGI Storkøbenhavn. I sæsonen 2017-18 består det
af 51 gymnaster, med en ligelig fordeling mellem piger og drenge. Holdet har fem trænere:
Maiken Meldgård Christensen og Line Traberg Larsen, der står for rytmetræningen, samt Bo
Callesen, Niels Hvelplund og Nicky Schumacher, der står for springtræningen. Der trænes én gang
om ugen, samt nogle weekender i løbet af sæsonen.
Holdet deltager i en lang række opvisninger både lokalt og nationalt, bl.a. Stenbrostævne, Repstævne og GIF Gymnastiks egen forårsopvisning. I sommeren 2018 har holdet planlagt en
opvisningsturné i USA sammen med DGI Storkøbenhavns Mini-Rephold.

Springholdene dr. + pi. Træningssteder mm (Rikke)
I sæson 2017/2018 udbød vi springhold for piger og drenge i alderen 4-17+ år.
De mindste på vores Gym&Leg hold har primært haft base på Søborg Skole, Vadgård Skole og
Gyngemosehallen. De lidt ældre springlade unge trænede på Vandtårnsvej Hal 2 og i
Gyngemosehallen. Sæson 2017/2018 var også sæsonen, hvor vi prøvede kræfter med et nyt
koncept, nemlig Glad Søndags hold. Her kombineres leg, dans og spring. Holdene er primært for
drenge og piger omkring skolestarts alder, men gymnastik sammen med sine søskende blev
muligt. Holdet havde stor succes, og er derfor fortsat ind i den igangværende sæson.
Det var ikke kun vores nye koncept, der var godt besøgt i sæson 2017/2018. Flere af vores andre
springhold oplevede også ventelister.
Holdet for børn med særlige behov (Frank)
Holdet kører fast hver anden lørdag fra kl. 12-13. I år har der været særlig stor tilslutning, så vi i
januar har måtte dele holdet i to, så vi nu har et hold fra kl. 12-13 og et andet fra kl. 13-14. I
modsætning til holdet om mandagen i skoletiden er dette et normalt foreningshold, hvor der
kommer børn fra store dele af Storkøbenhavn.
Idrætsfesten (Frank)
I starten af januar var alle idrætsudøvere der havde vundet danske eller udenlandske mesterskaber
inviteret ti Idrætsfest på Rådhuset i Gladsaxe Kommune. Vi havde 60 aktive med. Vores
seniordamehold fik prisen for Årets Idrætspræstation, idet de for andet år i træk havde vundet det
danske mesterskab, og kvalificeret sig til Nordisk mesterskab.
Workshops (Tina)
I efteråret havde vi planlagt 3 workshops, to med yoga og en med cirkeltræning. Desværre blev
cirkeltrænings workshoppen aflyst pga. manglende tilmelding, men de andre blev afholdt med et
pænt fremmøde, særligt til den sidste, hvor der var fuldt hus. Vi valgte derfor at køre yogaworkshopsene videre i foråret 2018, hvor der er planlagt 3. Vi håber, at de alle bliver til noget,
ligesom vi håber, at vi på længere sigt kan få mere gang i de andre typer af workshops.
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Sommerferieaktiviteter (Frank)
Sommeren 2017 var igen undtagelse, vi havde igen Gyngemosehallen fyldt med en masse friske
børn og unge samt instruktører. GIF-Gymnastik udbød gymnastik i 7 uger fra uge 26 til og med uge
32. Alle uger var fuldt booket med både børn og instruktører, og dagene gik med spring, dans,
akrobatik, forhindringsbaner og meget mere. Det betød at 490 børn og 49 instruktører var i sving.
Derudover havde GIF Gymnastik som noget nyt Parkour med 60 børn og 6 undervisere og
Cheerleading med 96 børn og 6 undervisere, med på sommerferieaktivitetsprogrammet med stor
succes.
Gladsaxe Minisport (Marianne)
GIF gymnastik er på 22. år med i samarbejdet om Gladsaxe Minisport. Syv foreninger/afdelinger
tilbyder kommunens børn i 6-9 års alderen at deltage i Idræt på Tværs af de forskellige
idrætsgrene. I år har vi igen tilbudt Minisport for 0. kl. (2 hold), 3 hold for 1. & 2. kl., og 1 hold for
3. klasse. Minisport foregår onsdag eftermiddag, hvor der er en times træning på den enkelte
klubs faciliteter. For vores vedkommende i Grønnemose Skoles gymnastiksal 2. Amerikansk
rundbold havde vi med i år, som en nyhed.
I alt er ca. 160 børn tilmeldt de 6 Minisporthold. Gymnastikafdelingen er i denne sæson med i 6
runder. Det betyder, at i alt ca. 160 børn har muligheden for at prøve springgymnastik seks
onsdage i træk. En stor tak til de trænere, der har medvirket til at give børnene en god oplevelse.
Vi får megen ros af forældrene. Samtidig er Marianne Larsen fra gymnastikafdelingens bestyrelse
fortsat holdleder for ét af holdene.
De øvrige klubber repræsenteret i Gladsaxe Minisport er GIFs svømmeafdeling, GIFs
håndboldafdeling (Gladsaxe/HG), AB-cricket, Gladsaxe Søborg Badmintonklub, Gladsaxe Volleyball
Klub og Gladsaxe Softball. GIF gymnastik er repræsenteret i Gladsaxe Minisport ved Nina
Bundgaard og Marianne Larsen.
Fødselsdagsarrangementer (Frank)
GIF Gymnastik fortsætter samarbejdet med kommunen om at afholde fødselsdagsarrangementer.
I 2017 er tidspunkterne og antallet af arrangementer udvidet, så der både er arrangementer
lørdage og søndage i tidsrummet fra kl. 14.00-21.00. Bookingerne er blev revet væk og GIF
instruktørerne/livredderne har været garanter for, at alle sejl er blevet sat til, så fødselsdagsbarnet
og vennerne har fået den bedste oplevelse, de kunne ønske sig. Helt konkret har det betydet, at
139 arrangementer er blev gennemført, hvilket svarer til at ca. 3.500 børn har haft fornøjelsen af
Gyngemosehallens faciliteter og dygtige instruktører/livreddere.

Opvisningen (Rikke)
Gymnastikopvisningen blev holdt den 18. marts kl. 11.00-17.00. Flot, forrygende opvisning, hvor vi
i år havde ”nyheder” som tema. I år startede vi med, at Frank bød velkommen, og derefter
startede opvisningen. Opvisningen blev bundet sammen af speakerne Rikke og Benjamin.
Jubilæumsroser og buketter blev uddelt. I år solgtes billetter (også) på nettet. Der var ingen
nummererede billetter.
Hanne-Jette stoppede som formand, efter i en menneskealder at have været ildsjæl i foreningen.
Hun blev hyldet med en opvisning af Greves Æstetiske Gymnastikhold. Efterfølgende holdt
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borgmester Karin S. Holst en tale og overrakte en gave fra byrådet som tak for Hanne-Jettes store
frivillige arbejde gennem mange år.
Opvisningen viste helt klart vores store spændvidde, fra mor/far/barn gymnastik, over gymnastik
dance, funk, drenge- og pigehold med spring og rytme, vores konkurrencehold med spring og
rytme til motionsdamer. Vi sluttede af med udmarch og en lille gave (en drikkedunk) til vores
engagerede trænere og hjælpetrænere.
Gladsaxedagen (Vibeke)
Her bydes både på kultur, politik og sport.
Lokale foreninger af meget forskellige karakter inviteres af Gladsaxe Kommune til at deltage i dette
arrangement. GIF-GYMNASTIK GLADSAXE har deltaget i dette arrangement siden dets start.
Datoen, den sidste lørdag i august, passer os fint, da det er lige der, hvor den nye sæson starter. Vi
benytter derfor lejligheden til på Gladsaxedagen at gøre ekstra reklame for vores aktiviteter.
Det hele foregår omkring Gladsaxe Rådhus med stande på Rådhuspladsen og Søborg Hovedgade.
I 2017 var vores stand placeret ude på Søborg Hovedgade, så vi havde fint besøg. Vores gymnaster og
cheerleadere gav fine opvisninger på plænen i Rådhushaven. FLOT besøg fra mange interesserede.
Familieaktivitetsdage og lørdagstons (Rikke)
I sæson 17/18 havde disse to arrangementer mini jubilæum, da vi kører arrangementerne for 4.
sæson. Arrangementerne finder som udgangspunkt sted den første og tredje lørdag hver måned.
De 2 arrangementer ligger i forlængelse af hinanden, så Familiegymnastik for hele familien er fra
kl. 9.00 til kl. 12.00, og Tons for de lidt ældre, nemlig drenge og piger på 10+ år, er fra kl. 12.30 til
15.30. Begge arrangementer har haft stor succes. På en god lørdag har vi omkring 300 (nogle
gange 350 personer) igennem ved Familiegymnastik og mellem 50-100 besøgende ved Tons.
Arrangementer trækker ikke kun besøgende fra Gladsaxe og omegn, vi har fastebruger fra fx
Valby, Amager m.fl. Det er seniorholdenes gymnaster, der bemander dagene som instruktører, og
det gør det rigtig godt.

Personale: (Frank)
Adm. medarbejder Anette Bundgaard:
•

•

•
•
•
•
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Ansvarlig for fødselsdagsarrangementer herunder ansvarlig for instruktørrekvirering og
påsætning samt koordination og kontakt mellem forening, kommune, borgeren og
instruktører
Ansvarlig for sommerferieaktiviteter for gymnastik og parkour herunder ansvarlig for
instruktørrekvirering og påsætning samt koordination og kontakt mellem forening,
kommune og instruktører
Underviser på og initiativtager til diverse kurser for kommunens lærere og pædagoger
Underviser på og initiativtager til holdet for børn med særlig behov herunder kontakt til
Grønnemoseskoles gruppeafdeling v/ leder Susanne Frøkjær
Vikar på diverse hold bl.a. Gym & leg og Glad søndag
Kontaktperson sammen med Hanne-Jette til voksenmotionsafdelingen
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•
•
•

Ansvarlig for afholdelse af instruktørmøder for voksenmotionsafdelingen
Opstart sparring og kontakt til parkour og nyt dansehold for +30
Sparringspartner for Ida og Tina.

Sportsadministrator Tina Sørensen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teamleder for de dagsansatte
Booking af alle lokaler
Underviser på sports college og på skoler
Kommunikation med skoler
Træner Teamgym
Planlægning af årets events, julecup og konkurrencer
Talentudvikling
Personale pleje og udvikling
Medlem af konkurrence- og projektudvalget

Sportsadministrator Ditte Salee (barsel) Lisa Vehl (vikar):
•
•
•
•
•
•
•
•

Underviser børn med særlige behov (gruppeordning)
Undervisning på skoler
Underviser teamgym
Talentudvikling
Ansvarlig for workshops
Personale pleje og udvikling
Planlægning af events, sommercamps og andre aktiviteter
Medlem af konkurrenceudvalget

Idrætssekretær Tamara Flege-Andersen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ansvarlig for udarbejdelse af kontrakter til foreningens instruktører
Besvare henvendelser fra medlemmer
Opkræve kontingenter via PBS
Lønudbetaling til trænere
Administrer hjemmesiden
Medlemsregistrering
Andet administrativt arbejde
Underviser på diverse børnehold
Planlægning af events, sommercamps og andre aktiviteter
Medlem af administrations-, kommunikations-, voksenmotions- samt børn og unge udvalget
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Integration og marketingmedarbejder Ida Lykke:
•
•
•
•
•
•

Udvikling af intergrationstilbud.
Ansvarlig for sponsoraftaler
Ansvarlig for fonds ansøgninger
Primære kommunikationsansvarlig, særlig vores eksterne kommunikation.
Underviser på mikrosport
Medlem af kommunikations- og projekt-udvalget

Cheftræner for Cheerleading Marta Lizette Alvarez
•
•

Underviser på alle Cheer hold
Undervisning af Cheer trænere

Gladsaxebladet (Frank)
GIF Gymnastik har været rigtig glade for den dialog og den interesse Gladsaxebladet har vist. Det
har været oplagt at GIF Gymnastik er præsenteret med annoncer og artikler om foreningen, da
Gladsaxebladet netop synliggør, hvad der helt lokalt rør sig i Gladsaxe Kommune, og hvad borgerne
derfor kan få lyst til at undersøge nærmere eller blive en del af.
Samarbejde med Gladsaxe Kommune (Jan)
Vi har en god og konstruktiv dialog med idrætsafdelingen, om de faciliteter som vi bruger, og vi er i
yderligere dialog om nye tiltag. Særligt udviklingen af Gyngemosehallen og Blågård Seminarium.
Faciliteter (Jan)
Vi har i det forgangne år sat skub i arbejdet med en ny hal. Vi har været på besøg i Køgebugt
Gymnastikforening, og haft møde med næsten alle politikere. Vi har nedsat en gruppe af
gymnastikinteresserede, der også har særlige kompetencer inden for forretningsudvikling.
Yderligere har vi lavet et dokument, som beskriver vores ønske (vedlagt som bilag).
Fremtiden (Frank)
Vi vil fortsætte arbejdet med bedre faciliteter. Vi arbejder på at optimere vores IT, så det bliver
bedre og nemmere både for os og for brugerne. Vi vil også fremadrettet arbejde på at udvikle og
udvide vores tilbud til børn og unge, så de bliver endnu bedre, samt forsætte vores satsning på
voksenmotion. Cheerleading i foreningen er stadig nyt, og vi vil fortsætte med at integrere trænere
og medlemmer i GIF Gymnastik, samt skabe udviklingsmuligheder vores trænere.
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Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer.
Gladsaxe kommune – GymDanmark – DAFF - DGI Storkøbenhavn - FIG
Særlig tak til hele bestyrelsen, suppleanter og frivillige for den kæmpe indsats, det er at drive en
professionel forening i et frivilligt miljø, det kræver mænd og kvinder med et stort gymnastikhjerte.
Alle små indsatser er med til at gøre en kæmpe forskel i Danmarks Gladeste Forening.

På bestyrelsens vegne
Frank Bøgelund Jensen
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