
Formandsberetning – året 2015 
 

Fynske Mesterskaber. Danske Mesterskaber. Gymnasternes Dag. DGI opvisninger. 
Lokalopvisning. Juletræfest. Dialogmøder. GymDanmark Repræsentantskabsmøder. 
Generalforsamling. Julefrokost. Trænermøder. DGI Årsmøder. Bestyrelsesmøder – og 
meget meget mere. 

Der er gang i kalenderen hen over et foreningsår i Munkebjerg Gymnastikforening. 

Men det gør ikke noget, når vi ved, at vi bevæger i nærheden af 400 kroppe hver 
eneste uge, 7 forskellige steder i byen. Med hjælp fra 57 frivillige par hænder. 

2015 har igen vist, at vi er en stærk forening til børnehold. Både til dem, der bare 
gerne vil træne en enkelt gang om ugen og til dem, der har større ambitioner om 
konkurrencer og medaljer. 

Et vigtigt hak på årets gymnastikliste var, da det lykkedes os at få stablet et hold til 
tweens på banen – PowerPigerne. En aldersgruppe, som vi har haft svært ved at 
fastholde i foreningen. 

Vi har også i 2015 forsøgt os med hold, der ikke lykkedes, men sådan er det – vi skal 
turde prøve noget nyt – ellers udvikler vi os ikke. 

Til de voksne har vi igen i år haft 4 gode voksenhold i aftentimerne. Hurra for dem, 
men vi vil gerne være endnu bedre til at ramme flere voksne. 
Konkurrencen om de voksne er hård. Fitness Centre. Aftensmad. Løb med Avisen. 
Fodbold Fitness. Cykelklubber og danseskoler. Der er nok af tilbud – hvis du blot 
tegner en cirkel med en radius på 5 km. af hvor vi står nu. 

Flere voksen-hold og helt generelt et øget udbud af hold er et stort ønske. Vi oplever i 
2015 en øget efterspørgsel efter andre typer træning og meget mere tid hal-tid til 
vores etablerede hold. 
Derfor besluttede vi i Bestyrelsen, at 2015 skulle være året, hvor vi fik givet 
foreningen et servicetjek. Kickstarten på det blev, at vi er udvalgt til at deltage i DM i 
Foreningsudvikling hos DGI. Vi inviterede alle medlemmer og forældre til åbent 
dialogmøde i efteråret om, hvad MGF er og skal være for medlemmer og 
lokalområdet. Der kom ikke så mange deltagere, som vi havde håbet på, men dem 
der kom, gav mange gode input. 

Efter de mange gode input har vi fået sammenskrevet det drømmescenarie, som vi 
arbejder henimod: 

Vores drømmescenarie er, at vi har et stærkt lokalsamfund, hvor vi er, om ikke den, 
men en af de bærende organisationer i vores lokalområde. 

Vores kerneopgaver er: 

 Vi vil skabe et udviklende frirum med plads til alle – vi vil være et fyrtårn i 
lokalområdet. 



 Vi vil gerne skabe en forening, hvor medlemmerne kommer, ikke kun for idrættens 
skyld, men også for samværet og nærværet. 

Til projektet omkring Foreningsudvikling har vi fået tilknyttet andre stærke frivillige, 
der bidrager med timer, teamspirit og tanker. Tak til jer… 

Vi er allerede i træningstøjet og har foretaget de indledende knæbøjninger. Og der 
skal tages rigtig mange knæbøjninger, armbøjninger og rygbøjninger – og garanteret 
også lægges arm med en kommune, en del fonde, ansøgninger og alle mulige andre 
instanser. Men vi er fitte og klar på udfordringer og udvikling. 

2015 har været året, hvor foreningen igen har fået lidt mere stabile gymnastikben at 
stå på. En god samlet bestyrelse og flere fremragende frivillige er blevet tilknyttet. Fx 
en skarp webmaster – tak Lene – forældrehjælpere og holdledere, der alle giver et 
nap med. En vigtig grundsten i en frivillig forening som vores. 

I 2015 har vi haft fokus på at skabe en endnu mere åben forening. Vi prøver efter 
bedste evne at fortælle åbent om planer, møder og beslutninger. Derfor kan I fx læse 
alle bestyrelsesreferater på vores website. Ligesom vi også løbende sender 
informationer ud til medlemsdatabasen. 

Vi kan uden tvivl blive bedre – og vi er åbne overfor nye idéer og forslag. 

2016 er allerede godt i gang – og 2016 bliver endnu et hektisk år. Som allerede 
fortalt, så buldrer Foreningsudvikling afsted. Samtidig er vi i god dialog med 
Munkebjergskolen om et bygge opbevaringsskure i hallen, så vi kan få plads til 
rytmegulv og spejle, som der er efterspørgsel efter på holdene – og som vi gerne vil 
investere i. 

Jeg sagde på sidste Generalforsamling, at vi ville komme til at række armene ud og 
bede om hjælp. Det har vi gjort i flere omgange – og har fået hjælp. Det er kanon. 

Og brugen for hjælp kommer aldrig aldrig til at stoppe i en frivillig forening – så jeg 
siger det igen: 

Vi glæder os til meget, meget mere af jeres engagement, energi og evner. 
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