Årsberetning AGF Gymnastik, sæson 2018-2019
Af Peter Pilely, formand i AGF Gymnastik
En sæson er gået i gymnastikafdelingen. En sæson som har været præget af mange nye og
første oplevelser. Bestyrelsen blev sat med 5 nye medlemmer, som i løbet af sæsonen har
fået en masse erfaringer og allerede nu sat deres tydelige præg på foreningen. Efter sidste
generalforsamling endte konstitueringen også i en ny formand, næstformand og kasserer nogle har fundet nye roller og andre var helt nye i rollen. Vi har derudover set os nødsaget til
at have et par hjælpende hænder inde i bestyrelsen - to medlemmer, som allerede havde
erfaringer tæt på arbejdet.
Vi har (igen) været 10 mand i bestyrelsen. Derudover har to teams eksisteret - henholdsvis
et eventteam og et kommunikationsteam, hvor begge teams har hjulpet med at synliggøre
og sprede budskabet omkring AGF Gymnastik, samt været et særdeles aktivt organ ind i
organiseringen af vores mange arrangementer.
Jeg vil derfor med denne beretning forsøge at kortlægge årets gang for AGF Gymnastik
igennem sæson 18/19.

Et match med sæsonplanlægning
Efter en dygtig og velforberedt sæsonplanlægning endte vi med at være fuld booket i
samtlige haltider. Vi havde derudover også et stort indtag af unge hjælpeinstruktører, nye

instruktører og spændende grupperinger af trænerteams. Vi ramte derfor også hurtigt en
overbelægning på mange hold, og havde næsten alle hold fyldte.
Vi måtte lukke enkelte hold pga. nogle uheldige forventningsafstemninger med
instruktørerne. En uheldig situation, som vi beklageligvis ikke rigtig kunne ændre ved, men
har bekræftet os i, at opstartsproceduren og kontakten til instruktørerne er enormt vigtig særligt de nyere koncepter.
Overbelægningen førte desværre også til, at der er mange som har kontaktet os og må gå
forgæves. Det er selvfølgelig altid ærgerligt, men det bekræfter os sådan set også i, at vores
langsigtede strategi er nødvendig at få implementeret hurtigst muligt.
På voksensiden har vi bibeholdt vores dygtige profilhold, omend vi i år ikke har fået skabt en
profil for den mest avancerede rytmegymnast. Vi har haft hold som har været til mange
opvisninger rundt omkring i landet, og markeres os tydeligt til diverse stævner og andet. Et
af vores store plushold har været 23+, som var overfyldt med mere end 70 gymnaster. Vi
arbejde således på at åbne endnu et hold, og lykkedes med et 25+. Dette har både vist
styrken i vores forening da dette blev båret af frivillige initiativer, men også på kompetencen i
bestyrelsen, som måtte træffe svære valg i forbindelse med åbningen af disse hold.
På børnesiden har vi også set en stor vækst. Der har været venteliste på flertallet af
holdene, og vi har oplevet en kompetencestigning i instruktørressourcer og gymnastniveau.
De mange børnehold er dog også ved at nå deres maksimale niveau, og så længe vi
udelukkende kan bibeholde træningstider er der således lagt et maksimum for vores vækst.
Til gengæld er tilfredsheden stor og begejstringen på holdene er til at føle på. Det er vigtigt,
at denne udvikling forsættes.

Visioner og Strategi
Vi satte en klar retning med visionsarbejdet fra sidste sæson. Herefter har vi udarbejdet en
række målsætninger, som har kunnet fungere som udviklingspunkter i bestyrelsen.
Vores langsigtede strategi kræver, at der bygges tidssvarende gymnastikfaciliteter i Aarhus.
Vi har derfor arbejdet politisk og organisatorisk for at komme det i mål. Vi kalkulere derfor
også med at skabe et overskud som kan gå til opsparing, således at vi også selv vil kunne
ligge midler i sådan et projekt. Sådan en strategi kræver, at man afsøger mange muligheder.
Nogle er blindgyder og andre kan have potentiale. Det er dog klart, at vi på sigt bliver nød til
at levere på dette punkt, hvis der fortsat skal være gymnastik i Aarhus.
Et andet vigtigt punkt har været at skabe en bedre forening at være frivillig i med diverse
tiltag. Der er ingen tvivl om, at sociale events som AGF Meet up for de frivillige,
instruktørtrøjer og fælles besøg ved Verdensholdet gør noget. Jeg er dog også af den
overbevisning, at det er vores nærvær i foreningen og ambitioner for hinanden, som er med
til at gøre dette til et rart sted at være. Jeg føler, at vi i denne sæson er kommet tættere på
hinanden som frivillige.
Næste skridt er, at vi i det fortsatte visions- og målsætningsarbejde skal have dette ud over
rampen, så alle frivillige i AGF Gymnastik sætter nye mål for deres udvikling.

Aktivitetsstøtte
En af vores store udfordringer i årets sæson har været en reduktion i vores aktivitetsstøtte.
Denne reduktion er udløst af en fejl fra vores tidligere administrative enhed, som nu er
udskiftet med en ny. Ved en fælles indsats kunne vi dog få Sport og Fritid til at give os
muligheden for at lave en omtælling af vores aktivitet. Det har krævet mange kræfter, men
det lykkes os til sidst at få Aktivitetsstøtten omtalt for 2018. Forhåbentlig skulle vi derfor
gerne ramme en stigning på den økonomiske side for det næste år.

Store Events
I år har der ikke været sparet på små eller store begivenheder. Ud over juletræsfest,
Nytårskur, Børne- og juniorspringdag har der også været tid til at planlægge Show Off - et
større gymnastikevent i samarbejde med bl.a. Ollerup Højskole. Der er ingen tvivl om, at
sådan et event kræver noget at få stablet på benene, og i den forbindelse vil jeg gerne
sende en stor tak til Event Teamets medlemmer.
I søndags afholdte vi desuden vores årlige Forårsopvisning. Uden at have de endelige tal
gætter vi på en publikumsrekord, hvilket bl.a. skyldes vores mange dygtige hold, men også
gæsterne fra Levring og Vesterlund Efterskoler. Derudover markerede vi også Bydrengenes
20 års jubilæum, som blev fejret i deres ånd med en kasse øl, en fodbold og en
tilbagevendende håndstandskonkurrence.

En tak
Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til det dygtige kommunikationsteam, som med
kreative inputs rammer flere og flere som har interessen i vores forening. De gør dette med
dygtighed og humor, og jeg håber, at I kan blive ved med at tænke ud af boksen for os
andre.
Tak til ASG og DGI for at være tætte og gode samarbejdspartnere om gymnastikken, og tak
til de andre afdelinger, samt hovedbestyrelsen, for AGF af 1880. Jeg håber, at vi kan
fortsætte det gode samarbejde for at nå alle vores mål.
Jeg vil derudover også sende en tak til alle de små som store frivillige, som har hjulpet med
hjemmeside, kagebagning og oprydning - tak fordi I gør jeres til at der kan være gymnastik
hos os.
Den største tak må dog gå til alle mine kollegaer i bestyrelsen. Det betyder meget for mig, at
få lov til at arbejde sammen med jer, og at I altid kan byde ind med nye energi og drømme
for den her forening. Tak for det! Og tak for i år. Nu venter en ny sæson med nye første
gange, og jeg glæder mig til, at vi kan sætte et stærkt og godt hold til endnu en omgang!

