
Bestyrelsens beretning v/formanden Susanne Amdi Sørensen 

 

Hold i denne sæson 

Vi startede vores 94. sæson op med 16 børnehold, 6 TeamGym hold samt 15 voksenhold heraf 

et klippekorthold. 

Det er altså en forøgelse på 5 nye børnehold mere end året før. Nemlig holdene; Børn på 

banen, Junior rytme/spring, Dans, Dansefitness og Sjipning. 

Meget hurtigt må vi lukke 3 hold ned – nemlig BørneYoga, Dansefitness og Sjipning. Der var 

simpelthen ikke tilslutning nok.  

Det er rigtig ærgerligt både fordi vi bruger rigtig lang tid på at finde trænere og holde samtaler 

med dem, men også ærgerligt, fordi der så er nogle børn, der går glip af disse gode tilbud og 

aldrig finder ud af, hvor godt det ville være for dem.  

Vi fik et nyt voksenhold for kvinder på programmet. Effektiv træning for 40+ kvinder. Dette 

hold blev lynhurtigt fyldt op til max antallet på 20 personer. Så vi måtte udvide til 23 personer 

så vi undgik venteliste her.  

Vi fik også en ny træner på Puls og Power holdet. Her overtog Louise Park Jensen holdet efter 

Susanne Amdi Sørensen. Louise har været gymnast på holdet i mange år. Og hun ville meget 

gerne undervise holdet, da vi spurgte om det var noget for hende. Så vi fik hende lynhurtigt på 

kursus så hun blev klædt på til at undervise holdet. 

På Gym/svøm/saunaholdene fik vi året før ikke så mange tilmeldinger som tidligere, så vi så 

ingen anden udvej end kun at oprette 1 hold. Vi fortsætter derfor om onsdagen og holdet 

undervises nu af Karit Nielsen og Marie Buchwald.  

Vi har haft stor søgning til næsten alle vores børnehold – og vi startede sæsonen med at have 

26 børn på venteliste. Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke kan tilgodese alle, men uden 

træningstider og instruktører er det desværre ikke muligt.  

Klippeholdet, Hjertefitness, har fortsat ikke så mange deltagere, som vi kunne ønske os. Men 

de gymnaster der går på holdet, er glade for det og holdet undervises stadig af 3 personer på 

skift. Holdet træner fortsat om søndagen kl. 10 til 11. 

 

Vi har hele 6 forældre/barn hold. De spænder helt fra 1 år til 7 år og der er 125 børn + deres 

forældre. Så det er en meget stor tilslutning og de træner tirsdag, torsdag og fredage. Om 

fredagen træner de dog ikke den sidste fredag i måneden.  

I alt har vi så 34 hold, 27 instruktører / hjælpeinstruktører og 1 livredder.  

Igen viser vi at vores forening favner bredt både med hensyn til alderspredningen, som er fra 

1 år til 90 år og fra motion og konkurrencehold. 

 



Træner Signe Conradsen var så uheldig at falde og brækker sin skulder i februar og vi måtte 

derfor lige aflyse hendes hold indtil vi fandt en løsning.  

Lena Agerskov Christensen tilbød, at gymnasterne kunne deltage på hendes hold om fredagen. 

Men Lena fandt hurtigt ud af, at der måtte oprettes et nyt hold for de gymnaster, der normalt 

laver stolegymnastik. Så vi fik lånt cafeen / lokale 7 i Herlev Hallen om fredagen kl. 11.20 til 

12.10 til dette formål. Det var meget flot af Lena at tilbyde sin hjælp her. Det var helt ekstra 

ordinært. 

 

Vi fik oprettet 7 sommergymnastikhold denne gang. 3 børnehold og 4 voksenhold. Det var 

med opstart lige efter normal sæson 1. maj og kørte til medio juni. Der var 90 tilmeldinger 

fordelt på disse 7 hold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemstallet pr. 30.6.2017 

 

 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Alder Drenge/ 

mænd 

Drenge/ 

mænd 

Piger/ 

kvinder 

Piger/ 

kvinder 

Ialt Ialt 

0-12 år 108 65 261 250 369 315 

13-18 2 3 21 15 23 18 

19-24 0 0 0 4 0 4 

25-59 år  8 10 60 65 68 75 

60+ 77 75 156 165 233 240 

Total 195 153 498 499 693 652 

 

Pr. 12. oktober 2017 er vi 614 aktive medlemmer og vi har 651 tilmeldinger.  

Vi forventer højere tal når tilmeldinger åbner op for flere hold, ex sommergymnastikken. 

Vi har forøget medlemstallet markant i aldersgruppen 0-12 år hos drengene i forhold til året 

før. Det er meget positivt. Men vi har stadig over dobbelt så mange piger i samme 

aldersgruppe. 

 

Arrangementer i denne sæson 

Vi har igen været at finde ved Herlev Festuge i august 2016. Her var det igen Støtteudvalget 

fra TeamGym der deltog med en bod om lørdagen kl.10.00–17.00. Og TeamGym viste en flot 

opvisning. Omsætningen blev et tilfredsstillende resultat på 8.000 kr.  

 

Instruktørmøde holdes inden sæsonstart, hvor vi byder velkommen til nye og gamle 

instruktører/hjælpeinstruktører. Vi har nogle hyggelige timer, hvor bestyrelsen fortæller om alt 

det praktiske med løn, nøgler, musik ovs.  

 

Generalforsamling torsdag den 13. oktober 2016. Forløb fint og blev afholdt på Herlev 

Byskole. Både Per Rødgaard og Jørn H. Vinther trådte ud af bestyrelsen, efter eget ønske.Vi 

spillede banko og præmierne var fine kurve med lækkert indhold.  

 



Igen i år har vi sendt en lille samlet flot mod De Kanariske Øer, Grand Canaria i december for 

at deltage i Blume Festival. Nu kan vi vist godt kalde det en tradition der er kommet for at 

blive.  

 

Nytårskomsammen søndag den 15. januar 2017 forløb godt. Denne eftermiddag er for vores 

instruktører/hjælpeinstruktører, udvalgsmedlemmer og æresmedlemmer. 

Traditionen tro fik alle fremmødte en gave og i år var det et balancebræt. Ellers går det et par 

timer med lækker tapas og vin til ganen.  

 

Danmarksindsamlingen, var vi blevet inviteret af Signe Amdi Hansen og Det Fælles Elevråd i 

Herlev. Der var stort arrangement i Medborgerhuset og vi var booket til at optræde torsdag 

den 19. januar. 

TeamGym optrådte med 10 minutters lang opvisning på et meget lille gulv - det var en 

udfordring. Men gymnasterne nød det og deres publikummer var begejstret for dem. 

Danmarksindsamlingen 2017, der var fokus rettet mod at bekæmpe sult blandt børn rundt om 

i hele verden. 

 

Gymnastikkens dag den 28. januar 2017 her deltog hold 9 + 10 som er Rytme-spring Mini 

og Junior for piger og drenge med Kristina Møller og Susan Riis. 

Begge hold deltog også ved et Gymnastikstævne på Solkysten i Solrød Strand den 2. april 

2017. 

 

HI’s 60’er fest holdes som bekendt den første lørdag i februar og her forløb alt som det 

plejede. Der var travlhed i vores barer og personalet havde dårlig tid til en svingom til den 

gode musik. Igen har vi fået ros for vores salg af øl og spiritus samt oprydningen efter festen 

og bare vores måde at være på. 

 

Opvisning - Vi søgte om lån af Herlev Hallen til vores årlige opvisning og vi havde flere 

forskellige ønsker i både marts og april 2017. Vi fik som bekendt ikke lov til at låne hallen da 

den var lånt ud til anden side. Vi fik dog tilbudt datoer til maj/juni 2017. Denne besked fik vi i 

december måned. Men ellers tak – det tilbud afslog vi. Vores sæson slutter som bekendt 

ultimo april.  

I stedet for at aflyse igen – så brugte i Kildegårdshallen. Vi vidste fra starten af at det ville give 

udfordringer på flere parametre.  

Lørdag den 25. marts åbnede vi så dørene til hallen hvor der var fyldt op med publikummer og 

mange gymnaster.  



Opvisningen er gratis i år, da dette er et alternativ til Herlev Hallen. Vi vidste godt at der ville 

være dårlige toilet forhold og for få stole til tilskuerne. 

Men der var nu også en del ros for bl.a. en rigtig god cafe og at flere hold var slået sammen.  

 

Landsstævnet der bliver afholdt hver 4. år og i år fra den 29. juni til den 2. juli der fik 

Aalborg besøg af 13 velklædte damer fra Herlev Gymnastik. De havde alle fået en ny jakke 

med vores logo på i stedet for et kontant tilskud der normal gives ved sådan en tur. De fik alle 

sammen en rigtig dejlig tur og havde travlt med at øve til forskellige serier rundt omkring i 

Aalborg.  

 

Kurser -  Vores kasserer Heidi Harder har deltaget i kurset ’Foreningen som arbejdsgiver’. Det 

bekræftede os i, at størstedelen af vores arbejdsgange er korrekte, men der var lige lidt vi 

skulle rette op på. Så det 

 

Og igen har flere trænere været afsted på kurser, der gør dem til endnu bedre til at undervise i 

gymnastik. Vi beder vores instruktører tage af sted på kurser for at holde deres viden og 

kunnen ved lige. På den måde sikre vi at børn i Herlev undervises af kompetente personer og 

det synes vi er meget vigtigt. 

 

Møder - Hovedbestyrelsen, Idrætsforum, udvalgsmøder og Forældremøder på TeamGym 

holdene er også møder som vi i Bestyrelsen render til.  

 

Træningslejre for TeamGym - Træningsdag på Sorø Gymnastikefterskole den 5. november 

2016 kl. 9-13 samt den 11. – 12. februar 2017 med overnatning og så igen den 5. marts 

2017. 

Træningsweekend for hold 10, junior rytme/spring, den 11.-12. november 2016. Om fredagen 

blev der hygget og overnattede i Klublokalet på Ederlandsvej og lørdag var der træning på 

Herlev Byskole afd. Eng. mellem kl. 9-13.  

 

Indkøb af redskaber - Børnetrampolin er indkøbt Kildegårdhallen. Udgiften deles 50/50 med 

GHG og ellers blot lidt indkøb af småredskaber som massagebolde bl.a. 

Lokaler - Det meddeles i maj 2017, at det nu endeligt er besluttet i Kommunalbestyrelsen, at 

Kildegårdshallen skal opgraderes og at der kommer en ny springfacilitet med en 6x6m grav, 2 

stortrampoliner og en skumgrav.  

Opstart 1. juni 2017 og planlagt afsluttet 1. september. Og så vidt jeg ved er nu alle 

redskaberne i brug – opgraderingen var lige nogle uger forsinket. 



Vi oplever stadig – til stor irritation – at få aflysninger af sale og haller. Og nogle gange 

kommer aflysningerne altså lige sent nok.  

Vi forsøger at finde plads eller rykke lidt rundt for at undgå aflysninger af hold – men det kan 

altså ikke undgås og det er lidt af en udfordring af undgå aflysninger.  

Herlev Hallen har netop fået renoveret omklædningsfaciliteterne og de skulle være så skønne 

at nu skulle være en ren fornøjelse at bade i dem også.  

 

Kommunikation - Vi kommunikerer meget elektronisk nu, vi bruger Facebook og e-mails 

meget mere end tidligere. Det gør det nemmere at være kontaktperson men også at være 

træner. Vi får selvfølgelig henvendelser pr. telefon men vi synes, at det er en god ide med e-

mails, da vi kan besvare henvendelserne når det passer ind i vores hverdag.  

Vi kan nå vores medlemmer hurtigere og sjovere via Facebook. Vi kan fx uploade videofilm 

eller billeder af vores hold. Så kan andre på Facebook se hvad vores hold laver og måske den 

vej blive interesseret i at gå til gymnastik hos Herlev Gymnastik.  

Vores hjemmeside fungerer faktisk helt ok. Vi forsøger hele tiden at gøre siden mere 

brugervenlig så det fx er nemmere at se hvilke hold vi har og beskrive holdene så godt vi kan. 

Den holder i hvert fald rigtig godt styr på vores medlemmer og vi bruger det også til vores 

økonomi.  

Sidste nyt er, at Klubmodul har fået en app, som kan downloades til mobilen. Men det vil I få 

en mail ud om, hvor vi beskriver hvorfor det er godt at bruge den.  

Med disse ord slutter Bestyrelsens beretning. Tak for ordet. 

 


