BERETNING OG VISIONER 2018/2019.
I sommeren 2018, erfarede gymnastikudvalget, at der var en del løse ender angående den nye sæson 2018/19. Vi mødtes en søndag eftermiddag, i et forsøg på,
at få løst vores problemer. Efter et par timers hårdt arbejde, og en del
telefonopkald, til mulige instruktører mm, og med lidt hjemmeopgaver til os allesammen, kunne vi forlade mødet, med lidt mere is i maven.
Men, inden vi skulle holde vores opstartsmøde, i midten af august, var der næsten
kommet styr på alle instruktører mm, og vi kunne byde velkommen, til en del nye,
på instruktørholdet, og en flot sløjfe var næsten bundet på alle vores løse ender.
Men, den blev hurtigt løsnet igen. Allerede inden sæsonstart, havde den første
instruktør måtte melde afbud pga. sygdom. Så var det bare op på hesten igen.
Knap var sæsonen startet, før det næste bump på vejen opstod. Vores formand
Ea, valgte, at trække sig, med øjeblikkelig virkning. Vi valgte, at være uden formand
i denne sæson, og have næstformanden, som modtager af alle mails osv., og
vidresende dem til os andre, og så vælge en ny formand til generalforsamlingen.
Og allerede igen, er vi trukket i arbejdstøjet, da både næstformanden (som også er
vores webmaster) og kassereren ikke genopstiller igen.
Så lige nu, har vi igen mange jern i ilden, for vi har jo også, lige en gymnastikopvisning, som venter, lige om hjørnet.
Igen i år, vil vi prøve med et opvisningshold, udefra. Vi har før haft gymnastikhold
fra forskellige efterskoler, men i år skal, vi prøve noget helt andet.
Det bliver Gug Rope skipping, som kommer og viser deres kunnen, til vores
opvisning. Det glæder vi os meget til.
Selvom denne sæson, har været lidt af en prøvelse, så har der også været mange
positive oplevelser.
Der er stadigvæk en del børn og unge, som ruller i hallen, hver fredag aften. Og
stadigvæk er klassearrangementer utroligt populære, hvor man kan bestille forskellige menuer.
Gymnastikafdelingen har også badminton under sig. Hver mandag aften, har vi
både baner udlejet, til både singlespillere og dobbeltspillere.
Juletræsfesten var også en af de bedre oplevelser, dels havde der aldrig deltaget
så mange børn før, og gymnastikbørnene var i klart overtal. Så der kunne gymnastikbørnene rigtig vise deres kunnen, til musikkens udfoldelser.
VISIONER FOR 2019:
-drømmer om at få et zumbahold igen.

-bedre samarbejde med skolen og områdets børnehaver.
-bedre kontakt med forældrene , på børneholdene.
-måske, lave en legedag, et par gange om året, hvor der bliver lavet en redskabsbane.
-gøre lidt reklame for de forskellige hold, det kan f.eks. være til juletræsfesten,
hvor man kan gå rundt og snakke med forældre/bedsteforældre ved bordene.
-måske, kan de forskellige afdelinger, involveres i skolernes motionsdag.
-ta` en ven med på prøve, på et hold, når man selv har betalt kontingent.

Gymnastikudvalget.

