Gymnastikforening

Bestyrelsens beretning for året 2018 - 2019
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Medlemstal
Der er en tilbagegang på 8 medlemmer.
Sæsonafslutning
Søndag den 7. april havde vi den årlige gymnastikafslutning i Skovlundehallen.
Det er altid en spændende dag, som børnene ser frem til.
Eftermiddagen starter med den festlige indmarch med deltagelse af børn, voksne, instruktører og
hjælpeinstruktører.
Holdende viser noget af det de har lært i løbet af vinteren.
Også i år, var der forsalg af billetter fra vores hjemmeside. Der er efterhånden rigtig mange der
vælger at købe fra hjemmesiden og denne gang blev der solgt 198 billetter på den måde. Det er 80
mere end sidste gang.
MobilePay er også en populær betalingsmulighed. Vi modtager MobilePay, både ved billetsalg i
døren og i cafe’en. Der blev omsat for 8.529 kr. via MobilePay. Det er også en fremgang i forhold
til sidst.
Det hjælper os meget, at vi kan mindske brugen af kontanter ved afslutningen.
Årets gymnaster:
Prisen uddeles til de gymnaster som instruktørerne synes har udmærket sig på holdene, fordi de har
været særlig gode kammerater eller har udviklet sig meget som gymnast. Prisen består af et fad med
indgraveret navn, holdnavn og årstal.
I år var der 7 gymnaster der modtog prisen:
• Annika von Holstein-Rathlou – Ærterne
• Lærke Moestrup Sørensen – Gulerødderne
• Amalie Tofteng – Skumfiduserne
• Viktor Baltzer Aagaard – Team BG
• Kamma Kjærulf Secher – Aspiranterne
• Marie Mejnholt-Jakobsen – RSG individuel
• Marie Grosser – Grand Prix

Sæsonen
Sæsonen er kommet godt i gang. Se under ’Medlemstal’.
I år har vi oprettet to Zumba hold og snart har vi også to Yoga-hold.
Til gengæld har vi måtte nedlægge Step/styrke-holdet
VM
Alma Sofie Højgaard-Pedersen, som har vundet medalje ved de Nordiske Mesterskaber og
guldmedaljer ved Sjællandsmesterskabet og Danmarksmesterskabet, deltog i slutningen af juli
måned i VM, der blev afholdt i Ruslands hovedstad, Moskva.
En meget flot bedrift at blive udtaget til VM.
Alma var i hård konkurrence, men leverede en flot indsats.
Hyttetur
Der blev ikke arrangeret hyttetur i år. Vi har ikke opgivet tanken om hyttetur, og håber at kunne
genoptage turen igen.
Frivillighed
Ved afslutningen den 7. april efterlyste vi flere frivillige hænder. Og heldigvis var der nogen der
meldte sig og vi kan derfor sige velkommen til Tina og Kaare Bregninge og Pernille Wenzzel.
Tina er nu vores webmaster fsva. hjemmesiden. Kaare er nøgleansvarlig og Pernille er vores nye
kasserer. Et stort velkommen til jer
Sammenlægning med Måløv Idrætsforening – MIF
Ved generalforsamlingen sidste år, måtte vi desværre sig farvel til tre bestyrelsesmedlemmer.
Det gjorde os noget sårbare og vi besluttede derfor at kontakte MIF og invitere til en
sammenlægning af de to foreninger.
Det blev taget godt i mod af MIF og et arbejde blev sat i gang med at se på mulige synergieffekter
både på det administrative område og også vedrørende holdene.
Det blev til et 13 sider ’sammenlægningsdokument’.
MIF havde deres generalforsamling den 10. oktober hvor formanden fra MIF orienterede om den
mulige sammenlægning.
Desværre var der ikke støtte til sammenlægningen.
BG skal nu videre. Som tidligere nævnt er vores økonomi igen fin, vi fik et nyt bestyrelsesmedlem
sidste år, og der er kommet flere frivillige. Det lover godt for BG fremover.

Instruktører og hjælpeinstruktører:
Velkommen til:
Oana Ladan (Yoga)
Ana Maria Skjodborg (Voksen/barn)
Sara Skjodborg (Voksen/barn)
Martin Skjodborg (Voksen/barn)

Christian Ruby Simonsen (Voksen/barn
Emilie Sylvest Novella (Aspiranterne og ærterne)
Farvel til:
Angelo Dobbs (Aspiranterne og Team BG)
Sebastian Dobbs (Gulerødderne)
Lea Stensgaard Reinemo (Voksen/barn)
Laura Lundén (Voksen/barn)
Michala Delorang Andersen (Voksen/barn)
Pia Christoffersen (Voksen/barn)
Clara Møller Jensen (Skumfiduserne)
Lucas Bregninge (Ærterne og Gulerødderne)

De frivillige kræfter bag foreningen
Også i år, er der frivillige vi gerne vil takke for deres hjælp i foreningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaare og Tina Bregninge for hjælp med hjemmeside og nøgler
Pernille Wenzzel for regnskab
Afslutningen:
Ana Maria Skjoldborg, Martin Skjoldborg og Abelone Lind Andersen for hjælp i cafeen
Sanne Dobbs og Randi Rosberg for salg af billetter
Mikkel Lynggaard Bak for billeder
Igen i år kager og pølsehorn fra hjælpsomme forældre. Det sætter vi stor pris på
Og naturligvis instruktører og hjælpeinstruktører for opvisning på gulvet

Bestyrelsen, den 26. november 2019

