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Formandsberetning ved Generalforsamlingen i Tune IF 
Gymnastikafdeling torsdag den 4. april 2019 

 

Medlemstal 
Vi har i 2018 haft 576 medlemmer mod 538 i 2017, en fremgang på 38 medlemmer i forhold til året før, 

hvilket vi er yderst tilfredse med. 

Hold i sæsonen 18/19 
I sæsonen 2018/2019 har vi haft 18 hold, fordelt på 8 børne-/ungehold, 3 familiehold og 7 voksenhold.  

Der kom 2 nye voksenhold til, da Line Dance har haft deres første fulde sæson med instruktør på og der er 

kommet Funktioneltræning, som er et hold der kører med en tidsbegrænsning på ca. 10 uger.  

Vi valgte, at slå vores 3 Spring Mix hold sammen til 2 for at få plads og tid nok til alle hold. Samtidig har vi 

haft vores første Rytmehold for piger, efter et par års pause. 

I sæsonen har vi haft familieholdet Hoppelopperne for de 1-2 årige, den første søndag i måneden, som prøve. 

Lokalefaciliteter 18/19 
Til sæsonen 18/19 blev der arbejdet intens på, at få plads til så mange bruger og hold, som muligt, i de lokaler 

Tune IF har til rådighed og finde en løsning, som også er holdbar i de kommende år. Det betød for 

gymnastikafdelingen, at vi valgte at samle vores redskabshold i Hal 3 og flytte alle ikke redskabshold til Tune 

Skoles sale. 

Da vi flyttede alle vores redskaber i Hal 3 blev der mangel på plads i redskabsrummet og det betød, at der 

blev arbejdet hårdt på, at finde løsninger, som kunne frigive plads, til alle de afdelinger som skal bruge det. 

Der blev længe arbejdet på en omkostningstung løsning med et ekstra redskabsrum, løsningen var dog ikke 

fysisk mulig og gymnastikafdelings forslag om, at få nedspringsmåtterne på væggen i Hal 3, blev vedtaget. 

Arrangementer 
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. 

 

Spring Fantastisk Dag 

Lørdag den 30. marts var der Spring Fantastisk Dag i Hal 3, hvor der var ca. 30 børn til en hel eftermiddag 

med spring, dans, samarbejdsøvelser, sjov og leg - dagen sluttede af med sandwich og hygge. Tak til jer 

instruktører, som gjorde dagen mulig. 

http://tune-if.dk/afdelinger/gymnastik/
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Gymnastikopvisning 2018 
Gymnastikopvisningen i 2018 blev for første gang afholdt en lørdag, hvilket blev taget godt imod af både 

medlemmer og gæster.  Igen blev det en stor publikumssucces med ca. 625 betalende gæster, der kom og 

støttede vores opvisende hold. Nima Event stod igen for opsætningen af lys og lyd, hvilket vi er tilfredse med 

– dog med justeringer til opvisningen i 2019. 

Vores gæstehold var Greve Talenthold, som var meget inspirerende at opleve. 

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

tak til alle, for at dagen lykkedes. 

 

IT 
Conventus 

I august 2018 fik vi implementeret Conventus, hvilket har gjort arbejdsgangene og det daglige arbejde langt 

lette i afdelingen. Vi er ikke fuldt ud på plads, men planen er vi bliver det inden udgangen af 2019. 

BetteBoard 

Bestyrelsen har valgt, at købe BetterBoard til håndtering af bestyrelsesdokumenter, som et supplement til 

Conventus. I Conventus er alle de oplysninger, der skal være tilgængelige for alle, for BetterBoard er 

følsomme dokumenter.  

Årsagen til, at vi vælger disse to IT platforme er Persondataforordningen, som skal overholdes og begge 

systemer kan overholde denne. 

 

Økonomi 
I år er vi kommet ud med et driftsoverskud, hvilket bestyrelsen er tilfredse med. 

 

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. 

Tak til et godt samarbejde i bestyrelsen og tak for et godt 2018. 

Tak for ordet! 

 

Jeannette Bahnsen 
Formand Tune IF Gymnastikafdeling 

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

