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Formandsberetning ved Generalforsamlingen i Tune IF Gymnastikafdeling 

mandag den 23. april 2018 

 

Medlemstal 
Vi har i 2017 haft 538 medlemmer mod 463 i 2016, en fremgang på 75 medlemmer i forhold til året før, 

hvilket vi er yderst tilfredse med. 

 

Hold 
I vores forår/ sommersæson 2017 havde vi 4 børnehold med 65 tilmeldte og 1 familiehold med 46 tilmeldte 

børn og voksne. 

 

 

, 

 

I sæsonen 2017/2018 har vi haft 16 hold, fordelt på 8 børnehold, 3 familiehold og 5 voksenhold. I sæsonen 

kom 2 nye voksenhold ”Voksne Spilopper” og ”Motion fra Quinder” til i afdelingen, begge hold har haft en 

fin tilmelding taget i betragtning, de er i deres spæde start. Vi har generelt haft fremgang på alle hold – stor 

ros til alle vores instruktører. 

Arrangementer 
Gymnastikaften for børnehold  

I år valgte vi, at ændre vores Gymnastikovernatning til Gymnastikaften for vores børnehold i skolealderen. 

Det blev taget rigtig godt imod, da ca. 45 gymnaster mødte op til masser af gymnastik, styrketræning, dans 

og samarbejdsøvelser. Tune Mad- & Kulturhus sørgede for, at alle fik rigeligt at spise og drikke og vores 

instruktører sørgede for en virkelig veltilrettelagt og underholdende aften, som sluttede af med en 

fællesdans, som blev fremvist for forældrene ved aftens afslutning. 

Idræt i Natten 

Igen i år stod afdelingen for opvarmningen, inden Idræt i Natten for alvor gik i gang og igen var gymnastikken 

et populært sted, hvor børn i alle aldre kunne prøve alt fra spring, over baner til sjipning.  Tusind tak til alle 

jer instruktører, der gjorde aftenen til en succes. 

 

Gymnastikopvisning 2017 
Gymnastikopvisningen i 2017 blev afdelingens hidtil største med 630 betalende gæster, der kom søndag 

eftermiddag og støttede vores opvisende hold. Nima Event stod igen for opsætningen af lys og lyd og vi havde 

for første gang både lasershow og røgkanoner. Det gav en anden slags opvisning, som vores gymnaster og 

publikummer tog rigtig god imod og synes var både flot og sjov.  

http://tune-if.dk/afdelinger/gymnastik/
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Vores gæstehold var Roskilde Delingsførerhold, der er voksne gymnaster, som dyrker rytmisk gymnastik, en 

meget flot opvisning.  

Det blev også året hvor vi opgraderede vores opvisning og lavede samarbejdsaftaler aftaler for en periode på 

tre år. Vi indgik en aftale med Nima Events om en fast grundpakke på lyd og lys og en sponsoraftale med 

Superbrugsen Tune om sponsorat af denne, og aftale en med Tune Kirkes Voksenkor, om at de synger vores 

opvisning i gang, hvilket både de og vi er meget glade for.  

Vi valgte også, at lave en ny form for oppyntning af vores arealer og fik lave bannere, roll ups og plakater, til 

brug for de kommende års opvisninger, samt blomsteropsatser ved indgangspartiet, som blev lavet af 

Årstidens Blomster.  

 

Den årlige Forårsopvisning kræver altid et kæmpe stykke arbejde og samarbejde fra alle i afdelingen, tusind 

tak til alle, for at dagen lykkedes. 

 

Redskaber 
I 2017 valgte vi at investere meget store beløb i redskaber og søge alle relevante tilskud, som vi fik en del af. 

Vores familiehold blev ført op til det niveau, på både småredskaber og skumredskaber, som der nu kræves 

for at kunne følge med udviklingen. Vi fik indkøbt nedspringsmåtter og landingsmåtter, som passer til den 

fremgang der er på junior og voksensiden i afdelingen, således at vi kan forebygge eventuelle landingsskader 

på knæ og hofter. Vi mener afdelingen umiddelbart nu er på et redskabsniveau, der både følger med 

udviklingen inde for gymnastikkens verden, men også for udviklingen af afdelingen i de kommende år. 

 

IT 
Tune IF´s mange afdelinger har flere forskellige IT systemer til medlemsregistrering og et Finanssystem, som 

trænger til, at blive skiftet ud. Derfor har hovedafdelingen valgt, at indgå en aftale med CONVENTUS, som er 

et system der støttes af DGI og som anvendes i mange af foreninger og kommuner. Hensigten er, at alle 

afdelinger over en årrække skal overgå til systemet og gymnastikafdelingens bestyrelse har valgt, at vi skifter 

til systemet i 2018, med Finanssystemet som det første. 

 

Økonomi 
I år er vi kommet ud med et driftsoverskud mod et forventet mindre underskud, hvilket er skabt på baggrund 

af øget medlemstal samt modtaget tilskud fra kommunen og Tune Hallerne, samt sponsorater. 

 

Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle vores engageret Instruktører, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer, 

de frivillige der giver os en hånd med, hallens personale, vores samarbejdspartnere i hovedforeningen og 

andre afdelinger, samt Hallens Cafeteria. 

Tak til et godt samarbejde i bestyrelsen og tak for et godt 2017. 

Tak for ordet! 

http://tune-if.dk/afdelinger/gymnastik/
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Jeannette Bahnsen 
Formand Tune IF Gymnastikafdeling 

http://tune-if.dk/afdelinger/gymnastik/

