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Årsberetning AGF Gymnastik, sæson 2014/2015 

Lige som jeg indledte årsberetningen sidste år, kan jeg igen konstatere, at endnu en sæson nær-

mer sig sin afslutning i gymnastikafdelingen. Derfor vil jeg med denne beretning forsøge at kort-

lægge årets gang for at give indblik i, hvordan vi har udviklet os i det forgang år – og hvor AGF 

Gymnastik søger at bevæge sig hen den kommende tid. 

Overskrifterne for denne sæson er igen i år til vores overraskelse flere medlemmer. Visionen for 

denne sæson var konsolidering, at tage os tiden til at trække vejret og nyde udviklingen og det 

niveau, vi er nået. Men kender man os ret i bestyrelsen og den ånd, der hersker i foreningen, så er 

vi under konstant udvikling. Vi kunne derfor igen præsentere nye holdtyper og stort fokus på DM i 

foreningsudvikling, som vi blev udvalgt til i sommeren 2014. 

Generalforsamlingen sidste år resulterede i en bestyrelse med 10 medlemmer. Efter sæsonstart er 

Ditte Fensby trådt ud uden for tur i oktober. 

 

Endnu mere sommertræning, flere hold og DM i foreningsudvikling 

Inden sommerpausen satte ind sidste år havde vi udvidet sommertilbudene og havde 5 tilbud, som 

alle blev gennemført efter efterspørgsel fra gymnaster og instruktører – et område vi pt. også ar-

bejder med at udvide, da der er et klart potentiale uden for den vanlige sæsontid. Til sidste års 

lokalopvisning ærede vi tidligere næstformand, Christina Schultz Kjeldsens indsats i bestyrelsen, 

da hun trådte fra ved generalforsamlingen. Til den formellem instruktørafslutning afsluttede vi med 

den nye tradition om en sportsbegivenhed – AGF fodbold på stadion, som viste takterne mod ned-

rykning – derfor står der Verdensholdet på programmet i næste uge. 

I juni 2014 blev vi udtaget til DM i foreningsudvikling som 1 ud af 5 foreninger på tværs af idrætter i 

DGI Østjylland. Vi har deltaget i en opstartskonference, nedsat styreguppe, som har udformet mål-

sætninger og inddraget bestyrelse og frivillige til at arbejde målrettet med områder såsom organise-

ring, rekrutteringsværktøj, frivilligheds- og samværspolitik, synlighed og samarbejd med uddannel-

sesinstitutioner. Emner, som også vil blive diskuteret senere i aften. 

 

At runde de 800 medlemmer 

Vi er denne sæson gået fra 720 medlemmer til en stigning til over 800 medlemmer, som vi for-

nemmer nærmer sig en historisk rekord. Det skyldes fastholdelse af mange kompetente instruktø-

rer på børne- og voksensiden, som har tiltrukket medlemmer – og derudover flere nye holdtyper, 

som har bevirket væksten. Jeg har valgt ikke at genemgå de enkelte hold og arrangementer i år. 

Alle foreningsarrangementer er forløbet som forventet. Bestyrelsen har som gruppe deltaget til 

følgende: 

 I foråret afholdt vi som led i DM i foreningsudvikling visionsmøde med fokus på organise-

ring og udformning af teams i organisationensstrukturen – som det også vil blive fremlagt 

senere. 

 Som bestyrelse er vi desuden blevet inviteret som gæstetaler til DGI Østjyllands årsmøde 

for at forklare vores kultur og foreningsudvikling, som har skabt medlemsfremgang. 
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Opvisning: Mere end 1500 samlet til en gymnastikoplevelse 

Vi kan med glæde se tilbage på lørdag den 11. april som en fantastisk og skelsættende gymnastik-

dag! Mere end 800 gymnaster var på gulvet, 25 af vores egne hold og 2 gæstehold satte publi-

kumsrekord med mere end 900 betalende gæster. 

Ud over vores egen opvisning har alle næsten alle hold deltaget ved DGI Østjyllands forårsopvis-

ninger, og vi har været repræsenteret ved mange lokalopvisning samt seniorstævner i Dejbjerg og 

Viborg – samt gymnastikgallaer rundt i landet. 

 

Stabil økonomi med overskud 

Økonomisk set er året 2014 ligesom sidste år gået rigtig godt med et overskud på 35.000 kr. Igen i 

år har vi fået flere hold, flere gymnaster og dermed højere kontingentindtægter, knap 50.000 kr. 

mere. Vi har desuden på arrangementer haft en stor indtægtsstigning på ca. 35.000 kr. Det er ar-

rangementer som forårsopvisning (entré), Show-OFF (entré) og hjælp ved Verdensholdets Take-

OFF-show. Af regnskabet ser det ud til at vi har meget større halleje udgifter, men reelt set er disse 

kun steget en smule. Forskellen ligger i at vores lokaletilskud ligeledes er steget, grundet en ny 

måde at håndtere dette kommunalt. Tilsammen giver dette indtægter på knap 100.000 kr. mere 

end i 2013. 

På udgiftsiden er vi kommet ud med ca. 80.000 kr. mere i omkostninger i forhold til 2013. Dette 

skyldes primært højere lønomkostninger. De flere hold giver naturligvis også større udgifter til in-

struktører, ca. 50.000 kr ekstra og mere i halleje også ca 50.000 kr ekstra. Desuden er rigtig man-

ge af vores instruktører selv gymnaster i foreningen eller går på to hold, hvorfor posten med frikon-

tingenter er steget meget, ca. 40.000 kr. Vi har desuden i 2014 brugt 8000 kr. mere på gaver til 

forskellige lejligheder, bl.a. støttede vi vores mangeårige instruktør Laura Schou med 3000 kr. til 

hendes tur med verdensholdet. Forårsopvisningen tegner sig også for en stigning på ca. 12.000 kr. 

i omkostninger, hvilket som nævnt primært skyldes den højere halleje vi valgte at påtage os for at 

kunne tage entré. Nogle omkostningsposter er dog skrumper ind i 2014. Dette er primært færre 

indkøb af rekvisitter, færre kursusudgifter (på trods af flere instruktører!?) og det faktum, at om-

kostningen til Conventus nu er lagt over på hovedforeningen.  

Overordnet set har vi ikke investeret i så meget i 2014, vi har i stedet lagt i banken til nye idéer i 

2015. 

 

En sidste tak … 

Til slut vil jeg sende en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Det er oprigtigt inspirerende at være 

del af foreningsarbejdet med jer. En særlig hilsen skal lyde til Camilla Rands, som har stået ved 

min side som kasserer og fratræder i aften. Vi har været proaktive og rekrutteret Joakim Thuesen 

som ny kasserer. 

 

I den kommende sæson vil vi fortsætte det stærke og yderst inspirerende arbejde med DM i for-

eningsudvikling og alle de tiltag, det afføder. Jeg vil gentage mine sidste ord fra sidste års beret-

ning: 

Vi har fået skabt en foreningskultur, som smitter positivt af mellem bestyrelse, instruktører og gym-

naster og skaber et veletableret navn, AGF Gymnastik, i Aarhus og omegn. 
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At jeg kan gentage dette, vidner om, at vi er under udvikling – ikke under afvikling – men ser frem-

ad, opad og vil gymnastikken i Aarhus C. Det er den energi, som vi lever af i foreningen. 

 

 

-------------------------------- 

Tine Karlshøj 

Formand for AGF Gymnastik 


