Gymnastik - formandens beretning 2017/2018

Hermed tager jeg hul på min 4. samt sidste beretning, som formand for Mejrup
gymnastik.

Praktisk:
Så nærmer sæsonen 2017/2018 sig hastigt finalen, hvor der bliver lejlighed til
at vise resultatet af sæsonens træning og indsats.
Bestyrelsen har bestået af:
Karina, Henriette, Lene, Pia og Lotte.
Bestyrelsen har samarbejdet efter behov. Typisk et par timer en
hverdagsaften. Forud for mødet, er der udarbejdet en dagsorden som danner
grundlag for møde samt opgaveløsning.

Sæsonen har budt på strategiarbejde, hvor Mejrup Gymnastiks vision, mission
samt værdisæt er blevet grundlagt.

Vision Mejrup Gymnastik
Vi vil være den foretrukne udbyder af gymnastik i lokalområdet

Mission Mejrup Gymnastik
Vi skaber gode relationer og trivsel i det lokale fællesskab med vores
engagerede instruktører samt en bred vifte af hold.
Engagementet udspringer af muligheden for at kombinere god læring samt
glæden ved gymnastikken.

Mejrup Gymnastiks værdier
Respekt, udvikling, samarbejde og engagement.

Milepæle i sæsonen
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Sommerspring
Med 8 trænere fik vi sparket sommeren godt i gang. Denne chance for at
forlænge gymnastiksæsonen blev en stor succes med inspiration for eksterne
samt egne trænere. Succesen forventes gentaget i sommeren 2018.

Infohæfte
Fremgangsmåder og forventninger til instruktører og hjælpere er blevet
nedskrevet som drejebog, således erfaringer og gode tiltag kan videregives til
nytilkommende til foreningslivet. Samtidig er det et værdifuldt opslagsværk,
som giver hurtigt overblik for erfarne samt nye lærende.

Gymnastik by Night
Blev en kæmpe succes med over 100 deltagende. Fantastisk med sådan en
stor opbakning til et vellykket arrangement. Glade børn og instruktører gav i
fællesskab hinanden en ordentlig én på opleveren med gymnastik, sjov,
hyggeligt fællesskab og lækker mad.
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En læring, som gymnastik skal tage med sig til den kommende sæson er, at
generalforsamling og et event, som Gymnastik By Night ikke bør ligge i en på
hinanden efterfølgende weekend. Det giver udfordring ift. Opbakning til det
sidst afholdte arrangement.

Unge hjælpetrænere
Bevidstheden omkring mere fokus på de unge hjælpetrænere er skærpet i
denne sæson og vil blive fulgt op med tiltag omkring fastholdelse i den
kommende sæson.

Uddannelse
Trænere og hjælpere har løbende dygtiggjort sig igennem ekstern vejledning
samt kurser.

Stor tak for samarbejdet og indsatsen
Tak til bestyrelsen for samarbejdet igennem sæsonen og samtidig også en tak
til trænere og hjælpere for deres store indsats.
Afslutningsvis vil gymnastik gerne sige tak for samarbejdet med Mejrup Brugs,
som I dagens anledning har sørget for lidt lækkert til ganen ved
generalforsamlingens afslutning.

Sikke en fest og fantastisk stemning - Tusind tak Mejrup for
opbakningen
Dette års gymnastikopvisning i Mejrup blev en sand gymnastikfest. Mejrup
gymnastik havde selv 10 hold på gulvet samt besøg af 2 gæstehold.
Gymnasterne var klædt i alverdens skønne forårsfarver og alle gjorde de deres
entre med dejlige serier og flotte spring. Stemningen i hallen var rigtig god og
der blev klappet mange gange i takt til god musik og danserytmer.
Tilskuerflokken bestod af glade mennesker i alle aldre, som alle nød at følge
netop deres kære til denne gymnastik fest.
Alt i alt en overvældende dag med 875 betalende gæster. Det var en
virkelig skøn dag, som Gymnastik bestyrelsen er stolte af at kunne afholde
med hjælp fra gymnastiks fantastiske frivillige trænere.
Mange tak for denne sæson kære gymnaster samt trænere og på gensyn.
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På vegne af gymnastikbestyrelsen for sæsonen 2017/2018.

Med venlig hilsen

Lotte Høst Vestergaard

