Hvidovre Gymnastik 8. juni 2020: Formandens beretning.
Hvidovre Gymnastik, generelt:
Hvidovre Gymnastik har igen i sæsonen 2019 - 2020 øget sit medlems tal,
vort medlemstal ved indberetning til CFR registrering er på ialt 1.024 medlemmer,
935 medllemer under 25 år og 89 medlemmer over 25 år. Medlems tallet har igen været stigende
i denne sæson, helt nøjagtigt er der tale om en fremgang på 8%. Hvidovre Gymnastik er idag den
3. største idrætsforening i vor kommune.
Sæson 2019-2020 har budt på mange udfordringer i vores forening, vi har været ramt af såvel
Fnat epedemien i løbet af efteråret og ikke mindst af Corona krisen som har været årsag til en
total nedlukning af al social- og idræts aktivitet. Jeg vil i den forbindelse som formand takke
bestyrelsen for gode & konstruktive beslutninger.
Stor ros til vor Koordinator Karina for dit store arbejde med at informere alle klubbens medlemmer
omkring info da Fnat epedemien desværre fandt vej til vores faciliteter.
En lige så stor tak til vor Sportschef, Kenneth der med alternative udendørs træninger under
Corona krisen har gjort det muligt for en del af vores konkurrence hold at holde gang i træning
samt en smule social samvær. Disse alternative træninger har også smittet af på såvel træninger
for vores opvisningshold og her for nyligt også gjort det muligt for nogle af vores hold i motions
afdelingen at kunne holde træninger via Zoom og andre digitale platforme.
Der er stadig små udfordringer for en forening som vores hvor bestyrelsen består af frivillige at
vænne sig til at have fastansatte medarbejdere. Det går generelt den rigtige vej for hver gang
bestyrelsen mødes og det er den rigtige beslutning der blev taget for 2 år siden, uden de 2
fastansatte havde bestyrelsen ikke kunnet klare alt det arbejde der er forbundet med at være en
forening med mere end 1.000 medlemmer.
Foreningens 2 fastansatte er i det daglige med til at løse mange forskellige opgaver således at
vor forening forsat kan udvilkle sig til glæde for såvel nuværende samt nye medlemmer.
I en forening som vores kræves der et stort planlægnings arbejde af klubbens trænere &
bestyrelse samt frivillige forældre . En stor tak alle jer der har været med til at yde denne ekstra
indsats her i Hvidovre Gymnastik med bla. årsprogrammet, 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, uden jer ingen Hvidovre Gymnastik .
Hvidovre Gymnastik har stor focus på socialt samvær og leg for både børn & voksne, det er og vil
altid være en vigtig faktor i Hvidovre Gymnastik, således at der også i fremtiden vil være tid og
plads til hygge og sjov i vores forening.
“ ÅBEN HAL “ i Spring & Motorik centeret er fortsat en kæmpe succes til stor glæde for rigtig
mange børn og voksne. “ ÅBEN HAL “ er blevet en fast del af vores forening.

Hvidovre Gymnastik uddanner løbende vores trænere, vores trænere skal fortsat udvikle sig til
fælles gavn for klubbens medlemmer og trænerne selv.
Der er stigende omkostninger forbundet med disse uddannelser, bestyrelsen har stor focus på
denne problemstilling og der søges tilskud i det omfang det er muligt.
Sponsorer & tilskud fra puljer, 2019-2020:
Bestyrelsen arbejder løbende på at tiltrække interesserede sponsorer til vor klub som kan hjælpe
med tilskud til økonomien i vores klub, desværre har det ikke været muligt at tiltrække nye
sponsorer i denne sæson.
Bestyrelsen vil fortsætte med at søge sponsorater for at kunne “ holde igen “ på en øget
egenbetaling for foreningens medlemmer
Vi takker OISTER, REMA 1000, Flex skilte & TrykPortalen, disse 4 virksomheder har været
sponsorer i denne sæson og Hvidovre Gymnastik håber ved en genforhandling at kunne
fastholde disse som sponsorer i vor forening.
Hvidovre Gymnastik modtager hvert år et medlemstilskud fra Hvidovre kommune, tilskuddet bliver
desværre generelt mindre år efter år pr. medlem men pga. af vores øgede medlemstal og
tilhørende større egenbetaling er dette tilskud i år steget betragteligt. Medlemstilskuddet er
overført til vor konto i april måned i år.
Hvidovre Gymnastik er ligesom tidligere en del af Hvidovre kommunes Sponsorpulje, denne
aftale løber frem til sommeren 2020 og vi har som forening ansøgt om optagelse i Sponsorpuljen
for årene 2021 & 2022, der forventes et positivt svar fra kommunen i slutning af juni måned.
Hvidovre Gymnastik er løbende i dialog med Idrætsrådet og vi forventer i løbet af 2021 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;
Vores forening har 5 hold for Familiegymnastik & 17 Gym-Spring hold for mindre piger og drenge.
På samtlige børnehold er der fuld fart på, det er helt fantastisk at se hvordan børn & forældre i
bevægelse blive udfordret af vores dygtige trænere.
Senior60+ holdet:
Antallet af deltagere på 60+ sundhedsholdet er stadig støt stigende, nu er der ca. 50 medlemmer.
60+ sundhedsholdet holder fast i traditioner med social samvær med kaffe & kage hygge en gang
hver måned samt julefrokost der altid afholdes i vort klublokale.
Senior 60+ sundhedsholdet er en kæmpe succes takket været vores fantastiske træner Birgitte
Mortensen, hun arrangerer rigtig mange sociale arrangementer, dagture og ferierejse.
Super fantastisk at følge jeres skønne hold.
Fortsættes næste side.

Team-Gym afdelingen:
Foreningens 18 forskellige Opvisnings- & Team-Gym konkurrence hold har i det sidste års tid
trænet flittigt 2 til 3 x ugentligt i Sønderkær hallen.
Hvidovre Gymnastik har et stort potentiale af dygtige gymnaster, der fortsat er i udvikling.
Denne fremgang skyldes vort team af super engagerede og dygtige trænere og ungdomstrænere
der med de nye faciliteter kan motivere vores gymnaster til at udvikle sig meget hurtigere end
tidligere.
På vores 3 opvisningshold er der i alt 118 gymnaster.
Hvidovre Gymnastik har stadig stor tilgang af drenge gymnaster i vor Team-gym afdeling.
Vores pige hold er i fortsat medlems tilgang og her har niveauet virkeligt “ rykket sig “ markant.
Nye hold er kommet til Hvidovre Gymnastik for at blive en fast del af vores forening, her er der
tale om Sports Acro, Tumbling og ikke mindst vores Team-Gym mix junior hold.
Velkommen til jer alle I Hvidovre Gymnastik.
Desværre blev det nødvendigt for hele Danmark lige som resten af Europa at “ lukke ned “
grundet Covid19 epedemien. Det har desværre betydet at alle opvisninger og konkurrencer i
denne sæson er blevet aflyst til stor ærgelse for alle vores gymnaster og trænere.
Jeg ved at alle gymnaster i Hvidovre Gymnastik glæder sig til i den kommende sæson 2020 /
2021 at vise hvor dygtige de er blevet.
Aflysning af EuroGym 2020 i Rejkavik på Island.
Rigtig mange havde glædet sig til at deltage i EuroGym 2020.
Jeg er sikker på at Hvidovre Gymnastik vil komme stærkt tilbage med et stort hold til næste år 2021
og “ sætte sit aftryk “ på dette kæmpe gymnastik-event og måske igen markere sig som største hold
fra Danmark lige som vi gjorde i Liege i Belgien 2018.
.
Forårsopvisning 2020.
For 4. år i træk afholdt vi vores store opvisning d. 22 februar i Avedøre Idrætscenter.
Når vi kigger i bakspejlet så må vi jo nok sige at det var yderst heldigt af vi fik afholdt vores
forårsopvisning lige inden det hele blev “ lukket ned “.
Borgmester, Helle Adelborg havde afsat tid til at være vor åbningstaler, tak til Helle Adelborg
for deltagelse og interesse i vort forenings arbejde.
Fortsættes næste side.

Det var en rigtig god fantastisk dag for os alle der elsker at være en del af Hvidovre
Gymnastik, stort fremmøde af et interesseret publikum, søskende, forældre, bedsteforældre
venner mm.. Vort held at vi fik afholdt vores flotte opvisning hvor afslutningen var med
gæsteholdet fra “ GREVINDERNE “ Tusind tak til alle for en indbringende dag.
En ekstra stor tak til Flemming Hersig & Søren Barslund der stod for alt med hvad der skulle
foregå i hallen i løbet af opvisningen.
Ingen forårsopvisning uden mange frivillige:
Igen i år var der selvfølgelig en salgsbod med god indtjening til klubkassen, det var i et lidt nyt
“ setup “ stor ros og tak til alle der tog en aktiv del i denne SUPER BOD, det skal vi gentage til vor
næste forårsopvisning i 2021 som er fastsat til lørdag d.15. maj.
Tusind tak til alle frivillige der tog del i denne fantastiske gymnastikdag, de var på hver deres
måde med til at skabe de perfekte rammer for en rigtig god dag I 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 her i kommunen, såsom Idrætsrådet, Center for
Kultur & Fritid, Sundhedscenteret, Handicap-rådet, Kommunal bestyrelsen og Borgmesteren.
Jeg er fortsat medlem af Folkeoplysningsudvalget og jeg er samtidigt for 7. 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 medindflydelse på fremtidige
beslutninger i Hvidovre kommune.
F.eks kan nævnes, at det er Folkeoplysningsudvalget der varetager fordeling af ansøgninger om
medlemstilskud til foreninger, godkendelse af ansøgninger vedr. eventuelle nye faciliteter mm. til
endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.
Som medlem af Folkeoplysningsudvalget har jeg løbende indsigt i rigtig mange spændende
opgaver som bearbejdes, debatteres & efterfølgende indstilles til kommunalbestyrelsen i
Hvidovre.
Jeg vil fortsat anbefale Hvidovre Gymnastik at repræsentanter for vores klub også er at finde i
forskellige kommunale udvalg fremover.

Fortsættes næste side.

Hvidovre Gymnatik´s fremtid.
Ansøgning om flere timer i Sønderkær hallen, både dag & aften timer, det kan næsten ikke lade
sig gøre ! Og dog, vor Sportschef er i dialog med de omkring liggende skoler i Hvidovre med det
formål at vi som forening i dagtimerne gerne vil tilbyde skolerne den bedste idrætsundervisning
på vor adresse i Sønderkærhallen, også et nyt samarbejde med den nye Hvidovre Heldags skole
med 2 klasser for børn som kræver ekstra opmærksomhed der flytter ind i den gamle
hovedbygning efter sommerferien.
Samarbejdet med skolerne omkring brugen af Springdelen i Sønderkær hallen skal selvfølgelig
foregå under kyndig ledelse af instruktører fra Hvidovre Gymnastik.
Hvidovre Gymnastik kan ikke “ vokse “ yderlige med de faciliteter som vi tilbydes idag, der er
derfor vigtigt at vi som forening hurtigst muligt sætter gang i en dialog med Center for Kultur &
Fritid hvor vi vil fremlægge en plan for hvorledes faciliter på Sønderkær kan udbygges til glæde
for såvel Skoler samt Gymnastikken i Hvidovre.
Løbende vedligehldelse og opdatering af redskaber er en absolut nødvendighed.
Hvidovre Gymnastik vokser, flere interesserede dygtige trænere skal findes.
Ansøgning om optagelse i Elite puljen i Hvidovre Kommune 2021.
Hvidovre Gymnastik´s bestyrelse ledes af frivillige, klubbens generelle medlemstilgang kræver en
endnu større arbejdsbyrde, nye tiltag på det administrative område bliver en nødvendighed for at
Hvidovre Gymnastik kan følge med i det daglige arbejde og fortsat udvikle sig til glæde for alle
klubbens medlemmer, ved denne generalforsamling skal der vælges ny kasserer og i fremtiden
vil der blive afholdt ugentlige møder med deltagelse af såvel, Formand, Kasserer, Sportschef
samt Koordinator, med dette tiltag optimeres kommunikationen og vil samtidig mindske
misforståelser og frustrationer imellem bestyrelse og de ansatte.

Økonomi:
Hvidovre Gymnastik har stadig en sund og solid økonomi, men vi SKAL passe på for “ træerne
vokser ikke ind i himlen og vi har heller en en “ Joakim Von And “ til at støtte os.
Vor kasserer Pernille Snitkær vil efter min beretning fremlægge godkendt regnskab 2019,
foretaget af klubbens 2 revisorer & ekstern revisions firma, overfor de fremmødte her ved vores
generalforsamling.
Tak til Pernille for det arbejde du har udført som kasserer i samarbejde med Leif Kotzebue.
Hvidovre Gymnastik skal sige farvel til vor kasser, Hvidovre Gymnastik vil takke dig for dit aktive
arbejde som kasserer i gennem en del år.
Fortsættes næste side.

Bestyrelsen.
Som formand for Hvidovre Gymnastik vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for deres store indsats
igennem det sidste år, tak for mange gode bestyrelses møder i en god og positiv dialog.
Vi skal som bestyrelse være stolte over det arbejde som vi løbende udfører til glæde for alle
medlemmer i Hvidovre Gymnastik.
Indstilling, Nominering & Hædringer til Hvidovre Gymnastik.
Der bliver desværre ikke tale om nogen indstilling til nominering her i år, det ser indtil videre ud til
at alt dette bliver aflyst ligesom meget andet må vente til næste sæson.
Hvidovre Gymnastik viser samfundssind.
Som formand for Hvidovre Gymnastik vil jeg endnu en takke alle i bestyrelsen for deres store
forståelse i forbindelse med at Vi som forening under CORONA krisen har valgt at give alle vores
trænere vederlag for de planlagte træningstimer. Mange af vores trænere er under uddannelse
og er derfor yderst afhængige af den indtægt som de får for deres trænerjob i Hvidovre
Gymnastik.
Jeg havde frygtet at flere medlemmer ville stille spørgsmål til hvorledes deres kontigent under
CORONA krisen skulle bruges, det viste sig heldigvis at alle på nær en enkelt henvendelse havde
fuld tiltro til hvorledes kontingentet skulle bruges.
Jeg har modtaget at meget rørende takkebrev fra William Linderoth og Mathilde Rude Andersen,
de takker på vegne af alle trænere I Hvidovre Gymnastik bestyrelsen for det store samfundssind
som vi har vist vores trænere.
Dette brev er at finde på vores hjemmeside.
Hvidovre Gymnastik efter d. 8 juni 2020.
Der er dd. åbnet op for indendørs idræt igen til stor glæde i vor forening, bestyrelsen vil i
samarbejde med vor Sportschef straks efter generalforsamlingen sætte sig ned for at udarbejde
specifikke retningslinier for fremtidig træning i såvel Gymsal 3 samt i Sønderkær hallen.

Hermed vil jeg afslutte min formandsberetning 2020.
Finn Blohm
Formand for Hvidovre Gymnastik.

