
Formandens beretning sæson 2018/2019 
 
Jeg plejer at indlede formandens beretning med en slags overskrift over, 
hvordan man bedst kan beskrive sæsonen. Det gør jeg ikke i år for jeg kan 
simpelthen ikke finde et entydigt ord eller sætning der vil kunne beskrive 
denne sæson. 
 
Vi har i år oplevet et medlemsfald på 41 medlemmer. Det lyder måske ikke af 
så mange, men det er nu 3 år i træk hvor medlemstallet falder.  
 
Faldet kan sandsynligvis tilskrives det faldende børnetal, men vi bør og har 
pligt til også at kigge indad. Er der noget vi kan gøre bedre – eller sagt med 
andre ord, er der noget vi ikke gør godt nok? 
 
Et sted hvor vi ikke oplever et fald er i antallet af henvendelser til foreningen, 
hvor helt unge piger og drenge ønsker at blive hjælpetræner i foreningen. Vi 
er rigtig glade for, at så mange ønsker at være frivillig i Munkebo 
Gymnastikforening men vi har også været nødsaget til at sige nej til nogle. 
For der skal være plads til vores frivillige, vores frivillige skal kunne udvikle 
sig i foreningen og der skal være mulighed for at have tæt kontakt til den 
instruktør man er tilknyttet så der kommer en læring indover ellers giver det 
ingen mening. Så status er, at vi altid ser positivt på henvendelser om at blive 
frivillig, men at vi også er der hvor det er de frivillige men en hvis erfaring 
inden for gymnastikken vi lige nu efterspørger. 
 
Vi har i denne og de foregående sæsoner stillet større og større krav til vores 
frivillige. Vi har fået samlet op, så alle frivillige og faktisk også deres forældre 
ved, hvad vi kan tilbyde de frivillige i foreningen men i lige så høj grad hvad vi 
forventer af de frivillige. For første gang i år indledte vi sæsonen med et 
møde for de frivillige under 18 år og deres forældre. Det gav en rigtig god 
dialog og mødet har været et godt udgangspunkt for resten af sæsonen, så 
det er også et initiativ vi tænker at vi fortsætter med. 
 
I bestyrelsen er vi blevet meget bedre til at kigge hinanden i øjnene og 
spørge ”gør vi det godt nok?”. Det betyder nogle gange at der skal tages 
beslutninger der har konsekvenser for både medlemmer, frivillige og 
bestyrelsen. Men de beslutninger er nødvendige. Vi er en frivillig forening, 
drevet af frivillige som alle brænder for det de laver. Men vi er også en 
”virksomhed” der bliver nød til at handle når ting ikke går som de skal. Det 
kan nogle gange give lidt genlyd men alle skal vide, at vi i bestyrelsen aldrig 



træffer en beslutning uden at have undersøgt tingene til bunds, så jeg håber 
også på, at der er en tiltro til, at de beslutninger vi træffer er de rigtige. 
 
Det er heldigvis ikke alle hold, hvor vi har set en nedgang af medlemmer. Vi 
ser faktisk, at vi på børneholdene for de helt små ser en stigning af antal 
medlemmer. Det får os til at tro på, at vores medlemstal måske alligevel kan 
vendes i den eller de kommende sæsoner. 
 
Vi har i denne sæson set en stigende interesse for vores events og 
arrangementer. Både åben træning / springsøndag, juletræsfest og 
fastelavnsfest tiltrækker mange. Og selvom disse events og arrangementer 
tiltrækker mange så skal vi heller ikke bare lade stå til her og det gør vi heller 
ikke. Vi forsøger løbende at udvikle på vores initiativer så vi får skabt det 
bedst mulige. Vi vil med meget stor sandsynlig stadigvæk få besøg af 
julemanden til vores juletræsfest men det kan godt være at vi lige ændre et 
par småting – og så tør jeg også godt løfte sløret for, at vi i 2019 også 
kommer til at tilbyde træning til voksne de søndage vi holder åben træning. 
 
Vores Dance Event, hvor vi blandt andet fik besøg af Michael Olesen, var 
årets højdespringer. 110 danseglade kvinder og mænd fandt vej til Munkebo 
Idrætscenter og sikke en fest vi havde. Arrangementet var en så stor succes, 
at vi gentager arrangementet i 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 29. september 2019. 
 
Det vi her skal blive bedre til er at oplyse at vi rent faktisk holder disse 
arrangementer. Jeg kan blive så ærgerlig over, at jeg på Facebook en uge 
efter vi har afholdt fastelavnsfest kan læse et opslag, hvor man efterlyser en 
fastelavnsfest i Munkebo.  
 
Og vi har jo delt opslaget om vores fest på Facebook og vores medlemmer 
har fået sedler med hjem, men alligevel er der nogle få som ikke opdager 
vores arrangementer og at de fleste af vores arrangementer faktisk er åbne 
for alle, ikke kun vores medlemmer. Indrømmet vi kan aldrig nå ud til alle, 
men vi kan hele tiden blive bedre.  
 
Men for at vi kan blive bedre skal vi også løfte i flok. I eksemplet med opslag 
på Facebook er det ikke nok, at det groft sagt kun er de samme 5 der deler 
vores egne opslag vi skulle gerne nå op på at alle vores frivillige deler vores 
opslag – og hvis det går rigtig godt, at vores medlemmer også begynder at 
dele vores opslag. 
 



Det med at løft i flok gælder ikke bare deling af Facebook opslag. Det gælder 
også i forbindelse med vores events og arrangementer, hvor vi gerne ser at 
så mange frivillige som overhovedet muligt møder op og giver en hånd med. 
På den måde skaber vi de bedste arrangementer for deltagerne men vi får 
også spredt vores energi lidt ud, så der frigives energi til endnu flere 
arrangementer og events. 
 
Og netop energien hos vores frivillige vil jeg gerne takke for. Uden jeres 
energi var der ingen forening, så tusind tak for jeres indsats – den er guld 
værd. 
 
Hvis jeg tager et kig ud i fremtiden og ser på, hvad jeg tror der vil ske med 
Munkebo Gymnastikforening, så ser jeg heldigvis en forening der består 
mange år endnu. Men jeg tror også, at vi skal have viljen og modet til at 
forandre os og vælge noget fra hvis vi alligevel ikke kan gøre det godt nok. 
Og samtidig vælge noget til, hvis det er der vi har tilslutningen fra 
lokalsamfundet. Og hvad mener jeg så med det? Personligt tror jeg, at vi skal 
være åbne for en forening, hvor arrangements og event fylder mere og mere. 
Sådan som samfundsudviklingen er så er der mange der ikke tør binde sig til 
en hel sæson men gerne kommer når de har tiden og lysten. Jeg tror aldrig 
vores holdtræning kommer til at ophører, der vil som jeg ser det stadig være 
et grundlag for holdtræning, men vi skal også være realistiske og huske på 
kun at udbyde det vi også kan stå inde for og som vi har ressourcerne til. 
 
Denne beretning bliver min sidste beretning som formand for Munkebo 
Gymnastikforening i denne omgang. Jeg slipper ikke helt foreningen – men vil 
alligevel gerne benytte lejligheden til at sige tak for tilliden igennem de sidste 
mange år. 
 
  
 
 


