Hvidovre Gymnastik 22. Marts - 2017: Formandens beretning.
Hvidovre Gymnastik, Generelt:
Hvidovre Gymnastik har igen i sæsonen 2016 - 2017 øget sit medlems tal,
vort medlemstal er øget til 472 medlemmer. fordelt på 23 hold.
Sæsonen 2016 – 2017 har på mange måder været et turbulent år for mange af vores
hold, der er blevet trænet flittigt i gymnastik sale på Sønderkær- og Avedøre skole og
vores Team-Gym afdeling har også trænet i Frihedens Idrætscenter samt i Rødovre
hallens Springcenter.
Hvidovre Gymnastik er i fortsat udvikling, nye ideer og nye hold kommer til.
Senest med opstart af vores Opvisningshold hvor målet var omkring 20 gymnaster,
det holdt ikke for dette hold nåede en samlet tilmelding på over 60 gymnaster.
Senior 60+ sundhedsholdet har også øget tilgang, i år er der mere end 25 personer
på holdet, det er sket i samarbejde med DGI & Sundhedscenteret i Hvidovre
Kommune.
Begge de nævnte hold er en kæmpe succes for Hvidovre Gymnastik.
Hvidovre Gymnastik er i denne sæson blevet hædret af Hvidovre kommune med
Sundheds Prisen 2016, denne anderkendelse skal følges op med flere hold af
samme type hold til glæde for rigtig mange i den ældre aldersgruppe her I Hvidovre
kommune.
Hvidovre Gymnastik har i samarbejde med Hvidovre kommunes Sundhedscenter,
fået tildelt 4 ugentlige træningstimer om mandagen fra kl. 12.00 – 16.00 i Sønderkær
hallens nye Spring & Motorik center. Disse 4 timer skal bruges til at udbygge vort
koncept med focus på Sundheds Idræt for den ældre aldersgruppe i Hvidovre
Kommune, tanken kunne strejfe en om Hvidovre Gymnastik også skulle tilbyde
lettere handicappede kørestole brugere en form for kørestole gymnastik !!
For at få det hele til at gå op i en højere enhed, kræves der et stort planlægnings
arbejde af klubbens trænere & bestyrelse samt velvillige forældre. En stor tak alle jer
der har været med til at yde denne ekstra indsats her i Hvidovre Gymnastik med bla.
Årsprogrammet som Julia Lytken & Kirsten Mertins har knoklet med flere gange I
løbet af det sidste års tid, program til vores forårsopvisning, tilmelding til opvisninger
og konkurrencer samt hjælp til gentagne flytninger af et væld af redskaber i løbet af
sæsonen.
Tusind tak til jer alle for det kæmpe arbejde I alle udfører i Hvidovre Gymnastik,
uden jer ingen Hvidovre Gymnastik .
En special kæmpe stor tak til Flemming Hersig for dit store engagement og al det
arbejde som du har udført igennem denne sæson, uden din kæmpe hjælp havde vi i
Hvidovre Gymnastik været løbet ind i uoverskuelige problemer.
Kære Flemming, du er mere end guld værd for en klub som Hvdovre Gymnastik.

Hvidovre Gymnastik har focus på socialt samvær og leg for både børn & voksne, det
er og vil altid være en vigtig factor i Hvidovre Gymnastik, således at der også i
fremtiden vil være tid og plads til hygge og sjov i vores forening.
Hvidovre Gymnastik vil fortsat løbende uddanne vores trænere lige meget hvilket
niveau de enkelte trænere er på, således at de enkelte trænere fortsat kan udvikle
sig til fælles gavn for klubbens medlemmer og trænerne selv.
Der er årligt stigende omkostninger forbundet med disse uddannelser, bestyrelsen i
Hvidovre Gymnastik har stor focus på denne problemstilling.
Bestyrelsen arbejder løbende på at tiltrække interesserede sponsorer til vor klub
som økonomisk kan hjælpe med tilskud til vores drift således at der forhåbentlig ikke
bliver tale en større egenbetaling fra medlemmernes side.
En kæmpe stor tak til vor nuværende 4 sponsorer,
OISTER, REMA 1000, Flex skilte & TrykPortalen, disse 4 virksomheder har indgået
en 2 årig aftale med et samlet økonomisk tilskud til Hvidovre Gymnastik på kr.
40.000,Hvidovre Gymnastik modtager hvert år et aktivitetstilskud fra Hvidovre kommune,
desværre bliver dette tilskud mindre år efter år.
Hvidovre Gymnastik er stolte over at være godkendt til at være økonomisk støttet fra
Hvidovre kommunes sponsorpulje.
Hvidovre Gymnastik forventer i løbet af de næste 2 år også at ansøge Hvidovre
kommune om at blive godkendt og forhåbentlig optaget som klub med økonomisk
støtte fra Hvidovre kommunes Elite Idræts pulje.

Motions afdelingen:
Børnehold;
På Sønderkær skolen har Hvidovre Gymnastik 3 hold for Far/Mor/Barn/Børn,
småbørnshold for drenge & piger, små dansepiger og ikke mindst vores fantastiske
hold med Solstrålerne. Solstråler har igen år ikke så mange deltager på holdet som
normalt, det skyldes at en del af Solstrålerne er på efterskole.
Hvídovre Gymnastik har igen i år desværre alt for mange piger og drenge i alderen
3-7 år på venteliste, der er 30 børn på ventelisten. Årsagen til den lange venteliste er
primært mangel på kompetente & interesserede instruktører til denne aldersgruppe.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at Hvidovre Gymnastik fremadrettet vil kunne tilbyde
børn fra venteliste mulighed for også at blive en del af Hvidovre Gymnastik.
For 6. år i træk blev der afholdt Juletræs fest for de små i Hvidovre Gymnastik, igen i
år en super dag for både børn & voksne I Holmegårds hallen.
Stor tak & ros til trænere og hjælpere for deres indsats, en speciel tak til familien
Lang Ketner for deres arbejde og endnu en gang 1000 tak til Rema 1000 for velvillig
støtte til afholdelse af Juletræs festen

Senior60+ holdet:
Antallet af deltagere på 60+ holdet er steget fra 20 til 25 medlemmer.
Vores træner Birgitte Mortensen yder en kæmpe indsats og jeg ved at samtlige
deltagere på 60+ holdet er super glade for at gå på dette hold. Vores 60+ hold gør
god reklame for Hvidovre Gymnastik og der kommer hele tiden flere til der ønsker at
være en del af dette hold.
60+ holdet holder fast ved tidligere traditioner med social samvær såsom kaffe &
kage hygge en gang hver måned samt julefrokost der altid afholdes i vort klublokale.
Nogle af de nye medlemmer viser stor interesse for Hvidovre Gymnastik og vil gerne
hjælpe til med forskellige opgaver I fremtiden, det er bare dejligt at disse medlemmer
også viser interesse for vort fællesskab som vi gerne vil værne om.
Tusind tak til alle deltagere på 60+ holdet for deres super flotte indslag ved
forårsopvisningen her I år.
Team-Gym afdelingen:
Trænings faciliteterne har langt fra været optimale i de første 7 måneder af denne
sæson, der er dog blevet trænet flittigt på alle Team-Gym hold, 2 –3 gange ugentligt.
Stor ros til alle trænere og gymnaster og forældre for deres store tålmodighed, alle
har jo vidst at lige præcis i denne sæson ville vores store ønske endeligt blive til
virkelighed.
Hvidovre Gymnastik har i slutningen af februar måned i år I Sønderkær hallen fået
de trænings faciliteter som vi har gået og ventet på i al for mange år.
Hvidovre Gymnastik har et stort potentiale af dygtige gymnaster der fortsat er i
udvikling, en mærkbar fremgang har allerede vist sig for næsten samtlige gymnaster
efter at de alle træner I Sønderkær hallen.
Denne fremgang skyldes ene og alene vort team af super engagerede og dygtige
trænere og hjælpetrænere der med de nye faciliteter kan motivere vores gymnaster
til at udvikle sig meget hurtigere end tidligere.
Hvidovre Gymnastik har fået endnu flere drengegymnaster i vor Team-gym afdeling.
Sidste år var der 8 gymnaster og i år er der 15 på holdet.
Det er et super flot stykke arbejde som der også her udføres af et meget engageret
trænerteam, de brænder virkelig for at vores drenge konkurrencehold bliver en fast
deltager i såvel SM & DM konkurrencer langt ud i fremtiden.
Hvidovre Gymnastik har en solid og god Team-Gym afdeling med mange dygtige
gymnaster og trænere, her vil jeg dog specielt nævne vort Juniorhold.
Sidste år fik vi et boost af gymnaster i klubben til junior holdet, det har vist sig at det
ikke var en tilfældighed, nej vi har igen i år kunnet fastholde antallet af medlemmer I
denne aldersgruppe. Det kan vi være stolte over, der er noget som vi bare gør rigtigt
godt her I Hvidovre Gymnastik, vi ved hvor svært det generelt er at fastholde denne
aldersgruppe i en sportsgren som vores.

Vi har i år med stor succes etableret et Senior Team-Gym hold, her er både gamle
gymnaster fra Hvidovre Gymnastik men også nye gymnaster er kommet til udefra.
17 gymnaster er tilmeldt holdet, vi regner med at der i alt vil være 23 tilmeldte i år.
EuroGym 2016 blev afholdt i Tjekkiet i byen Budovice.
22 gymnaster og 3 trænere fra Hvidovre Gymnastik deltog i dette kæmpe internationale
gymnastik stævne med mere end 4.000 gymnaster fra hele Europa. Alle fra Hvidovre
Gymnastik havde en fantastiks oplevelse som de nok aldrig vil glemme. EuroGym 2018
bliver afholdt fra d. 14 -20 Juli i Liege i Belgien, helt sikkert med deltagelse fra Hvidovre
Gymnastik, denne gang bliver der måske tale om et hold for både piger og drenge !.
Konkurrence perioden I Team-Gym afdelingen er lige netop startet op I den forgange
weekend hvor micromix var en tur I Randers.
Jeg vil hermed ønske alle gymnaster, trænere og forældre held og lykke med deres
deltagelse i både SM & DM konkurrencerne de næste 2-3 måneder
Endnu en gang tusind tak til alle vores minihjælpere, hjælpetrænere og trænere.
Som formand for Hvidovre Gymnastik er jeg personligt super stolt af at rigtig mange
tidligere gymnaster efter ophold på efterskoler eller opstart på gymnasier vender
tilbage til vores klub med ønsket om at være hjælpetrænere og trænere i den klub
hvor de selv har dyrket gymnastik og har haft masser af gode og sjove oplevelser.
FORÅRSOPVISNING 2016 & 2017.
I 2016 blev der afholdt forårsopvisnig I Dansborg hallen d. 17. April, det var en super
dag med masser af flot gymnastik og som noget nyt havde vi en lotteri-bod med
masser varer som var sponsoreret at forskellige forretninger på Vestegnen.
En kæmpe tak til de forældre som deltog i dette nye tiltag med at skaffe penge til
klubbens medlemmer, en særlig tak til Karina Schultz & Maria Anthoni Lynge for
deres kæmpe indsats i at få hele dette setup til at fungere perfekt.
I år blev vores forårsopvisning afholdt d. 12. Marts i Avedøre Idrætscenter.
Bestyrelsen havde valgt at prøve kræfter med et nyt sted og nye tiltag.
Ved forårsopvisningen i år deltog 19 hold fra Hvidovre Gymnastik, samt besøg af
gæstehold fra USG Koreografi samt DGI´s Rep hold, det var nogle super flotte
opvisninger fra alle hold til glæde for stort og meget interesseret publikum.
Vi havde igen i år besøg af vores Borgmester Helle Adelborg, hun var som tidligere
vildt begejstret over at se så meget dejlig og flot gymnastik.
Vi fik i år mulighed for at åbne en salgsbod og tjene lidt til klubkassen,
Team-Gym forældre repræsentanter gik uden tøven 100% ind til denne opgave.
Tusind tak til alle jer som stod i boden denne dag, det var en helt fantastisk
oplevelse at se hvordan der blev solgt, kaffe, vand, toast og frugt fra boden.
Jeg kan oplyse at det gav et stort plus på klubbens konto at have denne bod.
Jeg kan næsten garantere at vi også næste år holder forårsopvisning i Avedøre
Idrætscenter og helt sikkert også med en bod hvor der tjenes ind til klubkassen.

En kæmpe tak til alle frivillge der hjalp til for at gøre denne forårsopvisning til en
Super Hvidovre Gymnastik dag.
Ingen forårsopvisning uden mange frivillige, lige fra det kæmpe arbejde med at flytte
redskaber fra Søndekærskolen og retur efter forårsopvisningen, tusind tak til alle de
mange frivillge der på mange måder der var med til at skabe en fantastisk dag for
Hvidovre Gymnastik.
Hvidovre Gymnastik i dialog.
Hvidovre Gymnastik bestyrelse & udvalgte trænerne deltager årligt i lokale samt
landsdækkende arrangementer såsom årsmøder, generalforsamlinger & temamøder
indenfor DGI & GYM Danmark med det for øje at holde sig informeret om udviklingen
af gymnastikken på landsplan, hertil kontakt til de lokale kommunale instanser i her I
Hvidovre kommune, såsom Idrætsrådet, Kultur & Fritids forvaltningen,
Sundhedscenteret, Kommunal bestyrelsen og Borgmesteren.
Jeg er selv medlem af Folkeoplysningsudvalget her i Hvidovre kommune, valgt for en
4 årig periode og jeg er samtidigt for 4. år valgt ind i det centrale fordelingsudvalg der
varetager fordeling af hal-tider for samtlige foreninger i Hvidovre.
Jeg mener at det er vigtig for os som idrætsforening i Hvidovre at vi aktivt deltager i
kommunens arbejde, på den måde har vi som forening mulighed for at få indflydelse
for beslutninger i Hvidovre kommunes fremtid.
F.eks kan nævnes, at det er Folkeoplysningsudvalget der varetager fordeling af
ansøgninger om aktivitets tilskud mm. til foreninger i Hvidovre kommune.
Som medlem af Folkeoplysningsudvalget har jeg løbende indsigt i rigtig mange
spændende opgaver som bearbejdes, debatteres & efterfølgende indstilles til
kommunalbestyrelsen i Hvidovre, ikke mindst vores eget Spring- & Motorikcenter på
Sønderkær har også været forelagt og godkendt af Folkeoplysningsudvalget inden
endelig godkendelse af kommunal bestyrelsen.
Jeg vil anbefale Hvidovre Gymnastik at repræsentanter for vores klub også er at
finde i forskellige kommunale udvalg fremover.
I forbindelse med møder i forskellige kommunale udvalg bliver Hvidovre Gymnastik
rost for en spændende hjemmeside der løbende bliver opdateret, tusind tak til dig
Thomas Piper for al dit arbejde med klubbens hjemmeside.

Hvidovre Gymnastik´s fremtid.
Hvidovre Gymnastik har igennem rigtig mange år kæmpet for at få bedre facilteter til
alle vores gymnasterne i Hvidovre.
I min formandsberetning 2016 havde jeg en længere redegørelse med kommunens
begrundelse for udsættelsen af Spring- & Motorik centeret i Sønderkær hallen,
det er heldigvis historie nu.
KÆMPE TILLYKKE TIL HVIDOVRE GYMNASTIK,
VI HAR FÅET VORES SPRING & MOTORIK CENTER,
PAS RIGTIG GODT PÅ DET HELE SÅ DET HOLDER I RIGTIG MANGE ÅR.
Hvidovre Gymnastik havde indvielse d. 3 marts i år, det var helt igennen en helt
fantastisk og historisk dag for alle os der deltog i arrangementet. Lige fra brunch om
formiddagen, den officielle indvielse om eftermiddagen og vores helt fantastiske
Disko-Gym aften, her summende hallen helt vildt med glade gymnaster & forældre.
ENDELIGT !! Hvidovre Gymnastik på én, på Sønderkær skole.
Hvidovre Gymnastik har endeligt her i marts måned i år fået samlet alle vores hold
på en adresse, vores udvielse af klublokaler er ved at tage form og hertil kommer et
administrations lokale til brug for klubbens kasserer og resten af bestyrelsen.
Hvidovre Gymnastik skal i år d. 1. oktober fejre sin 80 års fødselsdag.
Denne dag skal fejres med masser af aktiviteter i Sønderkær hallen.
Jeg er overbevist om at Hvidovre Gymnastik med alle hold samlet på en adresse
samt betydelig bedre klublokaler til glæde for såvel gymnaster, trænere & forældre vil
styrke sammeholdet i Hvidovre Gymnastik langt ud I fremtiden.

Økonomi:
Hvidovre Gymnastik har en sund og solid økonomi, vor kasserer Pernille Snitkær vil
efterfølgende fremlægge gennemgået og godkendt regnskab foretaget af klubbens 2
revisorer. Kære Pernille, tusind tak for dit flotte arbejde som du har udført som
kasserer, Hvidovre Gymnastik håber at have dig som kasserer i mange år.

Sponsorer.
Hvidovre Gymnastik skal i løbet af 2017 aktivt ud at søge efter flere interessserede
sponsorer der vil støtte vores forening med tilskud til de mange forskellige aktiviteter.
Hvidovre Gymnastik vil samtidig også takke vores nuværende sponsorer for deres
støtte igennem det sidste år og Hvidovre Gymnastik håber forsat på jeres støtte.

Bestyrelsen.
Som formand for Hvidovre Gymnastik vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for deres
kæmpe store indsats igennem det sidste år, tak for mange gode bestyrelses møder i
en god og positiv dialog.
Kære Thomas Piper, endnu en gang vil jeg takke dig tusinde gange for at du velvilligt
har lagt øre til alle mine frustrationer specielt omkring Spring & Motorik centeret.
Tusind, Tusind tak til Karina Schultz & Maria Anthoni Lynge for jeres kæmpe hjælp
da der var allermest brug for indlevelse og forståelse.
Tak til resten af bestyrelsen som bakkede 100% op i denne specielle situation.
Vi kan alle I bestyrelsen være stolte over det arbejde som vi udfører til glæde for alle
medlemmer I Hvidovre Gymnastik.

Indstilling, Nominering & Hædringer til Hvidovre Gymnastik.
Som formand for Hvidovre Gymnastik vil jeg takke klubben og specielt Thomas Piper
for indstilling, nominering & hædring som årest idrætsleder 2016 her i Hvidovre.
Hvidovre Gymnastik blev også hædret med Sundhedsprisen 2016-2017.
Tusind tak til alle i Hvidovre Gymnastik for den store ære det er for mig at jeg igen i
år blev valgt som årest idrætsleder i Hvidovre Gymnastik, det var en meget stor
overaskelse, I tog alle fusen på mig, en speciel tak til Thomas Piper for alle de flotte
ord som overvældede mig med glædes tårer.
Hermed vil jeg afslutte min formandsberetning 2017.
Finn Blohm
Formand for Hvidovre Gymnastik.

