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B E R E T N I N G FOR SÆSON 2020/2021 

 

 

Indledning  

Vi gik i gang med vores 98. sæson i håb om et år, hvor vi kunne være Coronaen foruden og 

have et sædvanligt godt år med masser af træning, opvisninger og konkurrencer.  

Men sådan gik det ikke – og det var meget underligt at begynde at tilrettelægge nyt program 

tilbage i foråret 2020 til ny sæson, når det hele var lukket ned eller vanskeliggjort med diverse 

Corona restriktioner.  

Vi håbede og troede på, at det ville blive normalt igen – men ingen vidste bare hvornår. På 

trods af det forberedte vi os godt, så vi havde styr på restriktioner og hygiejne.  

Vi kunne dog starte sæsonen op uden særlige Corona-restriktioner for idrætten. Vi havde fået 

oprettet 31 aktive og 2 passive hold. Det var en nedgang i forhold til året før, men nok fordi 

vores medlemmer var usikre på, hvad der skulle og kunne ske med disse Corona restriktioner vi 

alle var ramt af. Det maksimale deltagerantal var dog sat betydeligt ned på flere hold, for ikke 

at skulle komme i en situation, at vi havde for store hold og måtte afmelde nogle der tilmeldt 

sig.  

Vi har afskaffet vores girokonto. Grunden var, at vi hvert år modtog betalinger fra nogle 

gymnaster på denne konto, uden at vi bliver informeret om det først. Så 

Medlemsadministratoren skulle selv gætte, hvilket hold vedkommende ønskede at gå på og ofte 

var beløbene forkerte i forhold til priserne på vores hold. Det var ren gætteleg og det havde vi 

ikke længere mulighed at bruge tid og kræfter på. Derfor tog vi beslutningen, at det fremover 

kun skulle være betaling med kort, der lod sig gøre.  

Vi har sagt farvel til nogle trænere og velkommen til nye trænere. Nævner bl.a. ny Gotved 

underviser, der har taget de 3 hold onsdag aften. Og ny underviser til bevægelsesholdene 

fredag formiddag på Herlevgård Centeret.  

Der har været lidt frustration, fordi vi ikke har kunne benytte Herlev Badet onsdag aften til 

vores Gym/svøm/sauna hold. Fra sæsonstart til Efterårsferien, var badet lukket 3 gange.  

Der har også været en del udfordringer mht. nøgler og brikker til indgangene og skabe på flere 

skoler. Et sted var der udskiftet lås ind til redskabsrum, uden at give os besked. Så der gik tid 

med at skaffe de rigtige nøgler og dele dem ud til trænerne.  

 

Generalforsamling 

Vi nåede at holde Generalforsamling i 2020 inden det hele blev lukket ned igen.   

Vi fik genvalgt kasserer Heidi Harder og Mathilde Thøgersø samt Susanne Juhler, som 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
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Desværre var der ingen, der meldte sig til at udfylde pladserne for de 2 medlemmer, der trak 

sig i utide.  

 

 

Nye restriktioner ultimo oktober 2020  

Fra ultimo oktober til medio april var der nærmest ingen gymnastik for vores medlemmer.  

Der var masser af restriktioner at sætte sig ind i for Bestyrelsen og datoer der blev skubbet for 

hvornår træningen kunne komme i gang.  

Nogle hold kunne træne online eller var rykket udenfor.  

 

Vi har haft indkøbt og sat masser af rengøringsrekvisitter, klude, mopper, sprit ud til at alle 

vores lokaliteter og vi har sørget for at fylde op når det var brugt op.  

 

Igen i år har flere trænere været på kurser og gjort sig dygtigere og vi har også haft de helt 

unge trænere igennem en hjælpetræneruddannelse.  

 

Opvisning 

I december 2020 tog Bestyrelsen beslutningen, at opvisningen i foråret 2021 ikke kunne blive 

afholdt.   

Vi har i løbet af året holdt ’åbent hus’ i klublokalet, således at dem der har haft jubilæum, kunne 

komme forbi og få deres gave. Det har desværre ikke været muligt at afholde en fælles 

sammenkomst, som vi tidligere har oplyst ville komme. 

 

Medlemstal pr. 30.06.2021 (30.6.2020):    

Alder Drenge/mænd Piger/kvinder I alt 

0-12 år 50 (77) 188 (274) 238 (351) 

13-18 år 2 (7) 17 (17) 19 (24) 

19-24 år 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

25-59 år 4 (7) 53 (65) 57 (72) 

60+ 33 (40) 113 (118) 146 (158) 

Total 89 (131) 371 (474) 460 (605) 

 

Nedgangen skyldes at vi har valgt at nedsætte grænsen for hvor mange børn, der kan være på 

holdene. 

 

Sociale aktiviteter 

Kort fortalt, så har vi ikke haft afholdt sociale aktiviteter i år pga. Corona. 
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Teamgym afdelingen 

Konkurrencer: 

Vi nåede desværre kun at deltage i Gladsaxe Julecup. Vi deltog med 5 hold og fik fine 

placeringer. Alle øvrige konkurrencer blev desværre aflyst. 

  

Øvrige aktiviteter: 

Eurogym 2020 som skulle være afholdt på Island i 2020 var pga. Corona udsat til sommer 

2021. Men desværre blev Islandsturen i 2021 endnu engang aflyst. Dette var selvfølgelig rigtig 

ærgerligt for gymnaster og trænere. Vi lykkes dog med at få alle de indbetalte penge til både 

flyselskab og GymDanmark retur. 

  

Vi har i 2021 trukket os fra Klausdal Loppemarkedsfællesskab, da det var meget svært at få den 

fornødne forældretilslutning. 

Gymnasterne har solgt lodder for Børnehjælpsdagen og derved fået en indtægt til 

Støtteudvalget. 

Klausdal Loppemarked og salg af lodder har primært været tænkt som opsparing til 

Islandsturen. 

  

Støtteudvalget: 

Støtteudvalget har de sidste 2 sæsoner sparet op til Islandstur, vi har indført dragtleje.   

Der har i denne sæson være meget få øvrige udgifter pga. Coronanedlukning. Dermed har vi et 

fint overskud ved udgangen af denne sæson 

 

 

Idrætsmærket – skrevet af Idrætsmærkeudvalget 

Endnu et år præget af Corona. 

Vi fik mulighed for at komme på Herlev Stadion allerede i april måned sammen med Løbe- og 

atletiks Masterholdet. Det har været en kold begyndelse. Dog blev Formprøven taget i salen på 

Engskolen og igen har det været Marie Buchwald har ledet opvarmningen. 

Vores Udholdenhedsprøve ved Utterslevmosen var den 10. maj og det var en dejlig forårsaften. 

14 personer har bestået Idrætsmærket under vanskelige forhold. De bliver uddelt ved en 

sammenkomst 5. november 2021. 

Der er nu bestået 3603 idrætsmærker i Herlev Gymnastik siden 1954. På sit højdepunkt blev 

der i 1981 bestået 165 idrætsmærker. 

Tak for i år. 

 

Afslutning 

Bestyrelsen takker alle der har været med til at give en hjælpende hånd, har deltaget i udvalg, 

planlagt og gennemført aktiviteter, og trænere og hjælpetrænere for at være et stort aktivt i 

Herlev Gymnastik. I skal alle have en stor tak for jeres indsats. 


