Foreningens udviklingsbeskrivelse – AGF Gymnastik
Drømmescenarie, milepæle og målsætning
1. Vores drømmescenarie
AGF Gymnastik er til for at give glæde ved bevægelse gennem breddeidræt af høj kvalitet i et midtbyfællesskab.
AGF Gymnastik er fortsat den mest attraktive gymnastikforening i Aarhus med gode relationer til vores samarbejdspartnere i bysamfundet. AGF Gymnastik er en forening med frivillighedsånd baseret på et miljø med kvalitet, faglighed og anerkendelse.
Foreningen er i live hele året ved at være aktive og synlige også uden for den sædvanlige gymnastik sæson. Vi
udnytter, at vi er en storby og en studieby, og vi er synlige i mange forskellige sammenhænge i bylivet og til forskellige arrangementer i byen, for såvel bosatte som tilflyttere. Vi har en organisering, strategi og ledelsesform,
som kan bære foreningens vokseværk. Vi har skabt et bæredygtigt koncept for uddelegering af opgaver inden for
både drift og udvikling af foreningen.

2. Vejen til drømmescenariet – milepæle
Efter 2015 kræver flere konkrete tiltag en opfølgende evaluering for at forbedre redskaberne til vedvarigt brug.
Det er særligt områder som den interne sparring, hvad arrangementer i byen har givet os og hvordan en ny organisering har hjulpet i forhold til uddelegering af flere opgaver. Der er i 2015 et fokus på synlighed i byen, og
det forventes at AGF Gymnastik vokser. Derudover forventes det, at nedenstående målsætninger er opfyldt efter
2015, og derfor rettes fokus mod følgende tre områder:
•

Organiseringen har indtil 2015 ikke fulgt med vokseværket i foreningen, hvorfor der er fokus på denne.
Fremadrettet skal denne hele tiden optimeres for at imødegå den forventede udvikling i foreningen, og
dermed gøre, at flere er med til at løfte opgaver både omkring den daglige drift og sideløbende udviklingsprojekter.

•

Faciliteter i form af flere træningstider i midtbyen og at tænke i alternative træningssteder, da det vil skabe
en større mulighed for flere holdudbud og flere gymnaster på sigt.

•

Tage udgangspunkt i de muligheder, der fremlægges i idekataloget omkring et samarbejde med studier i
Aarhus, og dermed udvikle et gensidigt fagligt samarbejde. Det faglige samarbejde er vigtigt i forhold til kvaliteten af instruktørernes undervisning. Samtidig sparring omkring inspiration til bedre undervisning af gymnasterne samt mulighed for nye holdkoncepter.

3. Målsætning 2015
• Vi har lavet drejebøger for de faste arrangementer i sæsonen for at få overblik over omfanget af opgaverne,
og hvilke ressourcer de kræver for at blive i stand til at uddelegere. Uddelegering skal gøre det muligt at sikre kvalitet i driften, og samtidig give tid og plads til udvikling af foreningen.
•

Vi har besluttet og beskrevet en plan for den fremadrettede organisering for at skabe en struktur, der kan
følge med foreningens udvikling, og som kan rumme det større fokus på uddelegering. Der tages hul på implementeringen ved generalforsamlingen i april 2015.

•

Vi har lavet en plan for, hvilke opgaver de forskellige hold har i løbet af sæson 15/16 for at forberede holdene på, hvilke opgaver de er ansvarlige for i løbet af sæsonen og dermed sikre, at opgaverne kan løses af andre frivillige kræfter end bestyrelsen.

•

Vi har formuleret og formidlet en frivillighedspolitik for at gøre det lettere for frivillige at træde ind opgaver,
hvor rammer og gensidige forventninger er tydeligere. Det skal bl.a. gøre det lettere at rekruttere frivillige til
opgaver.

•

Vi har udformet en rekrutteringsstrategi og udviklet et redskab til at rekruttere de frivillige, som kan gøre, at
vi sikrer, at instruktørerne har de rette kompetencer og matcher opgaven, og samtidig at instruktøren er klar

over, hvilken opgave der venter. Dette udvikles til rekruttering af instruktører i forår 2015 og kan dermed
også anvendes fremadrettet.
•

Vi har lavet en samværspolitik for at skabe kvalitet og trygge rammer for instruktører, gymnaster og andre
frivillige.

•

Vi vil gerne højne kvaliteten, udnyttet de interne ressourcer og fastholde unge hjælpere, og derfor har vi
lavet et koncept for, hvordan intern sparring på tværs mellem instruktører, hjælpere og hold skal foregå.
Herunder at udvikle både de unge hjælpere og dygtiggøre de mere erfarne instruktører og dermed bevare
instruktørernes engagement. Konceptet skal være klart til at sætte i værk fra sæsonstart 2015.

•

Vi har afprøvet events, som adskiller sig fra den sædvanlige gymnastiksæson for at arbejde på at gøre AGF
Gymnastik synlig i midtbyen og dermed tiltrække nye medlemmer. Vi vil være til stede der, hvor de studerende/ny-tilflyttere er, og herunder skabe egne events (fx yoga på strandbaren) samt deltagelse ved eksisterende arrangementer i byen (fx synlig ved Open by Night og Aarhus Festuge).

•

Vi vil oprette flere tilbud uden for den ”normale” sæson, som afsluttes i midten af april. Dermed udfordres
den traditionelle sæson, og der skabes synlighed hele året.

•

Målgruppen for rytmepiger i alderen 0-9 kl. er svære at tiltrække, og derfor vil vi indgå et samarbejde med 3
skoler i nærområdet for at motivere flere piger til at dyrke rytmisk gymnastik.

•

Vi kan se faglige muligheder i at indgå samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Aarhus, men hvorvidt vi
får nok ud af det, og hvordan vi kan bruge hinanden skal undersøges. Derfor vil der blive udarbejdet et idekatalog med 1 uddannelsesinstitution (fx lærer- eller fysioterapeutuddannelse), som skal danne rammerne
for samarbejdet.

•

Vi vil højne kvaliteten af kommunikation af holdudbud og dermed sikre, at holdbeskrivelsen rammer den
rette målgruppe. Derfor skal der laves retningslinjer for, hvordan en holdbeskrivelse udformes, og sikre at
gymnasterne vælger det rette hold, som matcher deres niveau. Det vil også hjælpe instruktørerne i at bliver
klar på deres målgruppe, og samtidig vil det hjælpe på at få mindre ventelister på enkelte hold.

