
Formandsberetning – året 2016 
 

Foreningsliv og frivillighed kom i 2016 med i daværende kulturminister Bertel 

Haarders Danmarkskanon, som en af de 10 vigtigste værdier for fremtidens samfund. 
Jeg var selv med til at nominere frivillighed.  
Vi ville ikke være samlet til generalforsamling her i dag. Vores unger ville ikke gå til 
gymnastik. Vi ville ikke være i stand til at uddanne og give unge instruktører en 
mulighed for at dygtiggøre sig, hvis ikke vi havde frivilligheden.  
Som forening er vi taknemmelige for vores frivillige instruktører, hjælpere og alle jer, 
der giver en hånd med. Vi kan godt mærke, at den traditionelle frivillighed er en 
anelse under pres og under forandring.   

I 2016 er bestyrelsen sammen med instruktørerne fra TeamGym for alvor trukket i 
kampuniformen.  

Vi er over årene blevet sådan lidt en nomade-forening, der træner mere end 7 
forskellige steder i byen og et enkelt sted uden for byen. 
 
Vores omdrejningspunkt er en nedslidt hal, der i den grad trænger til ikke bare en 
kærlig, men gennemgribende renovering. Samtidig er vores drengespring i kraftig 
vækst – og pigespring har også ambitioner og drømme. Ligesom vores rytmiske hold 
er begyndt at smage på nye discipliner indenfor den æstetiske gymnastik.  

Vi har igennem mere end 5 år råbt og skreget om mere træningstid i andre haller – og 
i særdeleshed i gymnastikhallen i Odense Idrætshal. Uden held! 

Alt dette krydret med, at skolerne er udfordret af en ny skolereform, der kræver mere 

bevægelse på skoleskemaet, hvor foreninger skal spille en central rolle gjorde, at vi 
på bagkanten af det Foreningsudviklingsprojekt, som vi har været en del af med DGI 
– i eftersommeren foreslog først Odense Kommune og nu Munkebjerg Skolen et 
visionært projekt om en redefinering af Munkebjerghallen.  
Et absurd fedt – og det indrømmer vi – krævende projekt, der har lang vej endnu, 
men nu er vi på vej. Gode ildsjæle er med – og ikke mindst har vi skolen og Odense 
Kommune med ombord. 

Vi lover jer alle en åben og god proces omkring projektet, men hav tålmodighed. Det 
tager tid, og vi kommer helt sikker til at bede jer om hjælp, input, idéer, arbejdskraft 
og meget meget mere… 

Jeg har sagt det flere gange – i 2016 holdt den igen: Vi er en stærkt forening til 
børnehold. De fleste hold er udsolgt på ingen tid. Vi har stærke instruktører bag – og 

det er også vigtigt. 
Derfor har vi i år valgt at gennemføre 2 kurser og et foredrag på vores egen 
hjemmebane, da vi tror på, at uddannelse og opgradering af vores alle sammen 
instruktører er vigtigt. 

Et ømt hak i 2016s børnekasket var, da vi i starten af sæsonen måtte nedlægge vores 
Grand Prix micro hold. Et årgangshold, som vi har haft i foreningen i mange mange 
år. Ærgerligt når det sker, og det kom bag på os alle, at så mange gymnaster meldte 



fra, men vi kan godt mærke, at vi på Grand Prix området ligger i et område, hvor der 
er rift om gymnasterne.  
Inden for en radius af under 10 km. kan gymnasterne dyrke Grand Prix min. 4 steder. 

Til gengæld kan man ikke dyrke drengespring, som man kan her hos os, ret mange 
andre steder i Odense og omegn. Det kan vi godt mærke. Det betød igen i 2016 et 

stort tryk på holdene. I springafdelingen opnåede TG det næsten uopnåelige med de 
talentfulde MINI-drenge. En topplacering med sølv til DM, der betød en plads i 
Winners Final med en flot bronzemedalje – vildt fantastisk.  

Man må ikke gå ned på udstyr. Så det har vi i 2016 sørget for, at vi ikke lige gør 
foreløbig. Jeg kan ikke remse alt det vi har købt op – men udstyrspakken er udvidet 
med alt fra minitrampolin over vægtstænger til spejle og skabe i hallen. Ja, 
ønskelisten er lang endnu, men vi æder os langsomt ind på at få indfriet alle ønsker. 

Vores traditionsrige afsluttende forårsopvisning bliver et stadig større og større 
tilløbsstykke. Vi kan næsten ikke være i Munkebjerghallen længere. Udover at vi i 
marts 2016 havde ustyrligt mange gymnaster på gulvet – så er forældre, 
bedsteforældre, venner og familie umanerligt gode til at bakke op. Helt fremragende! 
Vi er spændte på, hvor mange vi bliver den 25. marts i år. 

Tak for i år.  
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