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Årsberetning AGF Gymnastik, sæson 2015/2016 

Endnu en sæson er gået i gymnastikafdelingen – og derfor vil jeg denne beretning give et overblik 

over årets gang, en status på gymnastikudbuddet i AGF Gymnastik og hvordan vi har udviklet os 

den forgangne sæson. Og samtidigt et blik på, hvor AGF Gymnastik søger at bevæge sig hen den 

kommende tid. 

Den overordnede overskrift er uden tvivl DM i foreningsudvikling, hvor vi for et år siden nærmerede 

os kickstarten af nye teams af frivillige og satte kronen på værket i september sidste år, hvor vi 

vandt titlen. Det har sæsonen 2015-2016 båret præg af på mange måder. Derudover er det besty-

relsesfokusset, som også bærer en stor overskrift – med udskiftninger og udsigt til en større æn-

dring i sammensætningen efter i aften, men en ændring til det bedre for at sikre fortsat udvikling, 

kan jeg sige med ro i stemmen. 

 

Nye teams af frivillige 

Kort tid efter sidste års generalforsamling afholdt vi KICK OFF for teams af frivillige, som viste sig 

at være den største satsning i forbindelse med DM i foreningsudvikling. Vi havde inviteret en række 

frivillige, vi allerede vidste var klar til at binde sig til en indsats, men også åbnet op for nye. Det 

resulterede i en aften, hvor 4 teams blev stablet på benene, og vi fik mobiliseret 20 nye frivillige – 

heraf en del instruktører, som gør yderligere en frivillig indsats inden for: Events, kommunikation, 

kvalitet eller frivillighed. Rammerne har været løse for teamsene, og vi har i løbet af året været 

samlet en gang eller sammen, men ellers løbende i bestyrelsen til bestyrelsesmøderne holdt hin-

anden opdateret på opgaver og resultaterne. De fire teams har formået at fratage driftsopgaver fra 

bestyrelsen – især eventteamet – men også fået nyt tiltag til at blomstre, som ikke var sket foruden 

teamet. Næste skridt er et KICK OFF igen, som både bliver en afrunding, men også netop et kick 

off af næste sæson for frivillige fra maj til maj. Det er et projekt, som har vakt opsigt, været omtalt i 

UDSPIL og været emne for oplæg hos netværksgrupper i DGI Østjylland. Og yderligere var vi til 

årsmødet i DGI Østjylland en af finalisterne om at blive Årets forening 2016.  

Jeg vil takke bestyrelsen for at være med til at turde kaste sig ud i det uden at kende alle svarene 

på rammerne inden. Samtidig en stor tak til frivillig, Anne Sofie Osmundsen, som udover at være 

del af styregruppen bag DM i foreningsudvikling, var hovedarrangør af KICK OFF. Det har kun 

bekræftet vores valg af hende som årets modtager af Holger Lemvigh-pokalen i 2015. 

 

At være Danmarksmestre i foreningsudvikling 

Der skal ikke herske tvivl om, at arbejdet med DM fyldte meget frem til september ved siden af 

driftopgaverne. Alligevel afholdt vi sommerhold med 6 forskellige tilbud og arbejde med sæson-

planlægning – dog udfordret af færre timer på Sektion for Idræt og lukket Skt. Anna Gade-skole. 

Det har resulteret i første medlemsnedgang siden 2009, da vi er gået fra at have rundet 800 med-

lemmer til 720 medlemmer. Til gengæld har vi fået 20 nye frivillige – og bevidst arbejdet med frivil-

lighedskulturen i denne sæson og accepteret en relativ medlemsnedgang. Dog har vi stadig bibe-

holdt vores placering i byen med bredt udvalg af familie-, børne-, unge- og voksenhold – der i 

blandt med det ukronede bedste voksen-rytme-hold, men vi er bevidst om, at der i sæsonarbejdet 
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med 2016-2017 er mulighed for at optimere især med flere tider på den nye Midtbyskole. Derud-

over har vi arbejdet systematisk med sæsonplanlægningen allerede fra februar og tidligt fået af-

dækket behovet. Det er stort på især voksensiden, hvor mange flytter fra byen – men vi er fortrøst-

ningsfulde og ser allerede nu flere instruktørteams falde på plads. 

Sådan slår man publikumsrekord til en lokalopvisning 

Vi kan alle med glæde se tilbage på søndag den 10. april som en fantastisk og skelsættende lokal-

opvisning. Selvom der var to hold mindre på programmet, har vi formået at slå publikumsrekord 

med 1300 betalende publikummer sammen med mere end 800 gymnaster. Det er en dag, som 

symboliserer og manifesterer frivilligheden i foreningen. Alle tager del og løfter i flok. Det lyder sim-

plet, men det skal ikke tages for givet – og instruktørernes og gymnasternes velvilje til at træde til 

og løfte sådan en dag skal plejes – og jeg tror på, at netop vores investering i frivillighed denne 

sæson smittede af den søndag i Arenaen. 

At investere i frivilligheden 

I løbet af året 2015 er vi kommet ud med et lille underskud på 6000 kr.  En af grundene til dette er 

fordi vi har brugt flere ressourcer på at investere i de frivillige bl.a. ved oprettelse af frivillige teams. 

Det har som del af DM-processen, delvist også været en faktor til, at vi er gået ned i medlemstal og 

dermed kontingentindtægter på omkring 40.000 kr. mindre end sidste år. Derimod har vi på arran-

gementer haft en mindre indtægtsstigning på 4200 kr. Det er forårsopvisningen 2015, som var af-

gørende her. 

På udgiftssiden er vi kommet ud med ca. 170.000 kr. mindre i omkostninger i forhold til 2014. Dette 

skyldes primært, at vi har brugt omkring 50.000 kr. mindre i omkostningsgodtgørelse og 46.000 kr. 

mindre i rekvisitter og redskaber. Derimod har vi brugt ca. 4000 kr. mere i kørselsgodtgørelse og 

vores halleje er steget med omkring 40.000 kr. Poster som reklame og gaver ligger på samme 

omkostningsniveau som i 2014. I det samlede regnskab med hovedforeningen har vi dog stadig et 

betydeligt overskud. 

 

Min sidste tak … 

De sidste seks år har jeg som formand sluttet beretningen med en dybfølt tak til mine kollegaer i 

bestyrelsen og med et forventningsfyldt velkommen til den næste sæson. I år er det anderledes, da 

jeg sammen med kollegaerne, Line Sloth og Pia Liske Iverske takker af for nu. Så jeg vil i stedet 

sige tusind tak for tiden, oplevelserne, udviklingen og æren over at have være med til dette even-

tyr. Derudover vil jeg knytte en – om muligt – større tak for anerkendelsen i indstiftelsen af Karls-

høj-prisen, hvor I i den grad overraskede mig. Den symbolske værdi har endnu ikke helt bundfæl-

det sig, men jeg glæder mig over at se på prisen hver dag og sende tanker til AGF Gymnastik. 

Vi har i løbet af sæsonen haft en udskiftning i bestyrelsen, med et kort visit af Joakim Thuesen, 

som dog hurtigt blev erstattet af Camilla Jørgensen som ny kasserer – og derudover et stop for 

Henriette Heckmann og en velkommen til Annelouise Jensen, som allerede har gjort en stor ind-

sats og har udfyldt sin bestyrelsespost mere end forventet.  

Jeg kan derfor med ro i stemmen og i maven overlade formandsposten til en ny, som den nye be-

styrelse anno 2016-2017 skal konstitueres som efter i dag. Jeg er ikke i tvivl om, at kulturen og 
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arbejdet med foreningen vil fortsætte i opretgående kurve, når det kommer til udvikling, innovativ 

tilgang til foreningsorganisering og frivillighedskultur. 

 

 

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

Tine Karlshøj 

Formand for AGF Gymnastik 


