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1. Valg af dirigent.  

Jørgen Krog 
2. Formandens beretning.  

Se vedhæftede …. 
3. KORTE beretninger fra diverse udvalg.  

Idræt i dagtimerne - se vedhæftede… 
Gymnastik: 

 Vi har i gymnastikudvalget fordelt arbejdsopgaverne mellem os, således at vi hver 
 har vores ansvarsområde.  

 Udvalget består p.t. af: 
 Lena Kruse Rasmussen, Dorte Iversen, Anni Overby, Pernille Fuhlendorff og Gitte 

 Vestergaard. 
 Hvert hold har en kontaktperson i udvalget, hvis opgave det er, at svare på eller  

 videregiver spørgsmål til rette vedkommende samt hjælpe med at løse evt. 
 problemer. 

 Desuden har vi udarbejdet et følgebrev til instruktørerne, som udleveres sammen 
 med træneraftalen. Heri forsøger vi at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål 
 m.h.t.: 
 Betingelser for at holdet oprettes 
 Jule- og sæsonafslutning for henholdsvis børne- og voksenhold 
 Udlevering af nøglekort til gymnastiksalen samt meget mere. 
 Ved samme lejlighed udleverer vi også en årskalender, så alle har mulighed for at 

 følge lidt med i hvad der sker i løbet af sæsonen. 
 I den nuværende sæson har vi følgende hold: 
 Sutfræserne som er for de 0-3 årige sammen med mor eller far. Dette hold blev først 
 startet op i uge 43 grundet instruktørens graviditet. 
 Musik og bevægelse som er for de 3-4 årige. Dette hold blev oprindelig ikke til noget, 
 men da nogle forældre savnede det, valgte de at starte det op igen på eget initiativ. 
 Krudtuglerne som er for de 3-5 årige uden mor og far. 
 Spilopperne som er fra 5 år til og med 0. klasse. 
 MGP-Showgirls for piger i 1.-3. klasse. 

 Små springere fra 1. -3. klasse og store springere for 4.-6.klasse.  
 Girls gym/Rope skipping for 4.-7. klasse 

 Highschool girls som også henvender sig til pigerne i 4.-7. klasse. 
 Vi har på alle børneholdene gjort meget ud af, at der skal være plads til alle, også 

 dem med specielle behov, diagnoser og/eller handicap. 
 Dette har givet nogle udfordringer for de enkelte instruktører, men dem tackler de 

 over alt forventning.  

 

Referat af generalforsamling onsdag den 19. februar 2014 
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 Vi har en hel del børn fra de omkringliggende byer, som tager til gymnas tik i Gjern. 

 Både fordi vi har så mange hold at vælge imellem, men også fordi vi i.flg. forældrene, 
 har ”plads til alle”. 

 
 Af voksenhold har vi følgende tilbud: 
 Fit for fight M/K 

 Gymnastik for ung ældre 
 Power/step 

 Desuden er vi startet op med Funcky Fitness samt Yoga. Sidstnævnte hold dog kun 
 over 5 gange. 

 På grund af manglende instruktører har vi været nødt til at nedlægge Zumba og 
 Pilates. Men vi håber at kunne tilbyde dette igen på et senere tidspunkt. 

 Vi har i denne sæson haft en lille tilbagegang i antallet af gymnaster, men vi er 
 stadigvæk stolte over at have en meget stor skare af børn op til 10-års alderen, der 

 dyrker gymnastik. Vores største problem er nok at fastholde de lidt ældre børn og 
 unge mennesker. 

  For at vise lidt af, hvad hvert enkelt hold har arbejdet med i den forgangne sæson, 
 afholder vi ”Gymnastikopvisning” lørdag den 29. marts i hallen.  

 Kontingentstørrelsen forblev den samme som i sidste sæson. 
 På nuværende tidspunkt arbejder vi med at planlægge sæson 2014/2015. Her håber 

 vi at kunne barsle med nogle nye og lidt anderledes hold, men mere om dette på et 
 senere tidspunkt. 
 Til slut vil vi fra gymnastikudvalgets vegne gerne takke alle de engagerede 
 instruktører og hjælpere, som er helt uundværlige! 

 
Volleyball: 
 Ungdom: 

 Sidste år sluttede flot af med, at den de to ældste rækker i kidsvolley blev 
 kredsmestre i Midtjylland. 
 I år er der 16 kids-spillere og 15 teen-spillere. Ungdomsafdelingen er lidt mindre end 
 sidste år. Dette skyldes til dels at en stor flok er på efterskole, men også at vi ikke har 
 lavet så meget reklame og derfor ikke har fået så mange nye spillere.  Vi er i år en 
 mindre trænerflok, og antallet af spillere har været passende i forhold til trænere.  
 Vi har to ungdomsspillere som hjælpetrænere og skal nok overveje på sigt at hive 
 flere trænere denne vej. 
 Vi har haft et par trænere på kursus, den ene en helt ny træner, hvilket at har været 

 god inspiration for træningen.  
 I Gjern har vi med succes afholdt to stævner og skal snart afholde et tredje stævne. 

 Vi deltager i stævner i kredsen og har altid medaljer med hjem - oftest de gyldne. 
 Vi deltager i turnering for tre- eller firemandshold, da vi ikke er nok spillere i de 

 forskellige rækker til at stille 6 mandshold. Noget vi håber på kan blive muligt for de 
 ældre rækker, da det kun er til og med 9. klasse man spiller med de små hold. 

 Vi vil i år prøve om vi kan spille os til DM for teen spillere for 6.-7. kl. i maj. 
 Senior: 
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 Vi er ca. 25 seniorspillere, hvor af nogle er tidligere ungdomsspillere. Fremmødet er 

 dog lidt vekslende, men det er altid muligt at stille hold. I år har der ikke været 
 interesse for at tilmelding til en turnering, så kampene var været interne.  

 
 I volleyball afdelingen har vi et udviklings potentiale i forhold til at blive bedre til 
 skrive en notits til pressen, fordi vi synes selv vi har en god historie at fortælle.  

 Volleyliste skal sendes til Jan - jan4ukaalund@hotmail.com så medlemsliste kan blive 
 opdateret 

Motion: 
 Motionsudvalget arrangerer som de fleste sikkert ved løb 3 gange ugentlig. Onsdag 

 og fredag kl. 1700 fra GKIC og søndag kl. 1000 fra klubhuset på Sportsvej. Onsdag og 
 fredag er det hovedsaligt kvindeløb, hvor der deltager alt lige fra 5 – 12 personer i 

 selvvalgte ruter. Det er en variende flok der mødes, og jeg tror de hygger sig. Der 
 bliver i hvert fald snakket meget. Søndagen er traditionel mandedag med vekslende 

 deltagelse. Her bliver der faktisk også snakket en del, men nok om noget andet, end 
 når det er kvindeløb. 

 Helle Søndergaard har deltaget i flere DGI arrangemeneter, hvor hun bl.a. har været 
 på kursus og her har mødt medlemmer fra andre løbsklubber bl.a. fra Funder og 

 Them løbeklub. Det har resulteret i, at man inviterer hinanden til en træningsdag en 

 gang årligt, hvor der efterfølgende er socialt samvær. Det er meget hyggeligt, og man 
 lærer således andre løbere at kende med mulighed for yderligere samarbejde 
 klubberne imellem. Vi arrangerer årligt det traditionelle Gjern Dayzløb, der i  2013 
 havde 10 års jubilæum – det blev fejret med flødeboller til alle løberne. Løbet afvikles 
 den 4. søndag i september. Således også i 2013, hvor det løb af stablen søndag d. 22 
 september. Normalvis er der solskin på løbsdagen – det kunne vi ikke helt leve op til i 
 2013, men der var godt løbsvejr. Vi har efterhånden en fast medhjælperskare, der 
 kender proceduren ved løbet, hvilket gør det noget nemmere at være løbsarrangør. 

 Vi har et godt samarbejde med Dayz ( enkelte ting kan være bedre, men det forsøger 
 vi at rette op på år efter år ). I 2013 var der 450 gennemførende løbere i de forskellige 
 løbsklasser. Gjern skole vandt igen pokalen for flest gennemførende løbere fra skoler i 
 den gamle Gjern kommune. Hvert år har sine udfordringer, og i 2013 s tødte vi på et 
 problem, som jeg ikke tror, at nogen havde forudset. Naturstyrelsen har foranlediget, 

 at der er sat kvæg ud til afgræsning af arealerne ved Troldhøj. En mindre kvægrace 
 med store horn kaldet Skotsk Højlandskvæg. En familiegruppe på 3 fik umiddelbart 

 inden for hegnet øje på en af slagsen, og af frygt for eget liv vendte de rundt og gik 
 tilbage ad ruten ( 8 km ). Vi havde så det problem, at vi altid begynder at samle 

 markeringen af ruterne ind efter sidste løber. Og pludselig stod vi og manglede 3 
 løbere i mål og ingen markering af løbsruterne. Vi begyndte en mindre eftersøgning, 

 men heldigvis fandt de pgl. selv tilbage til mål-/startområdet. Igen i år vil jeg gerne 
 takke sponsorer og hjælpere til Gjern Dayzløbet for støtte og hjælp til  afvikling af 

 arrangementet – uden jeres støtte var der ingen løb. Vi har så tillige den glæde, at 
 medens der mange steder er tilbagegang/aflysning af løb grundet manglende 

 tilslutning, så oplever vi fremgang i løbsdeltagere, og det på trods af, at der er flere 
 store løb rundt i Danmark/Europa, som vi skal kæmpe med. 

 

mailto:jan4ukaalund@hotmail.com
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Fodbold: 

 Vi har fået et nyt udvalgsmedlem: Dorthe Grøndahl. 
 Vi gør meget ud af at trænerne har det godt. 

 At de har det udstyr de har brug for, at der er nok trænere tilknyttet hvert enkelt 
 hold - kort og godt at tingene fungerer uden for mange irritations-momenter. Der 
 bliver også lagt vægt på et samlet trænermøde i opstartsfasen af en ny sæson, samt 

 et fælles trænerkursus. Kurset afholdes både med henblik på inspiration og 
 dygtiggørelse, men også for kendskab og sammenhold på tværes af trænerteamet. 

 I udendørs-sæsonen har der været hold i alle aldersgrupper, hvor alle, med 
 undtagelse af U5/6 mix, var tilmeldt turnering. 

 Indendørs var vi meget spændt på, ift. tildeling af haltimer. Heldigvis har det været 
 lige tilpas, da alle hold der har ønsket at spille indendørs fodbold, har fået en tid. 

 SparCup har netop være afholdt. 
 Det forløb over en fredag aften samt hele weekenden. 

 Der var 68 tilmeldte hold. og der var en rigtig god og positiv opbakning og stemning i 
 hallen. 

 Overskud: ca. 15000 kr. 
 Vi er klar til at tage fat på endnu en sæson :) 

 
Badminton: 

 Ib har børnene, to hold træner hver mandag, 22-25 spillere. Der deltages af og til i 
 stævner, Børnene er meget glade for Ib som desværre stopper som træner. 
 Motionsbadminton er hyggebold med temperament  

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.  
Regnskab ok 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Genvalg til de 3 på valg 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
Genvalgt 

7. Valg af 2 revisorer.  
Genvalgt 

8. Valg af revisorsuppleant.  
Genvalgt 

9. Indkomne forslag.  
Forslag om flere Late Nights i hallen 
Forslag om facebookside for Gjern IF 

10.  Evt.  
Information omkring klubmodul i fremtiden - gymnastikportalen tjekkes ud 

Jørgen Krog tager fat i DGI omkring såkaldte diagnosebørn 
www.gjern-if.dk skal revideres for fejl i udvalg med mere. Mailadresser til bestyrelsen skal 

påføres. 
11. Uddeling af priser: 

Årets idrætsudøver: 

http://www.gjern-if.dk/
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Rebekka Andersen indstiller jeg som året idrætsudøver, da hun er en meget aktiv pige i Gjern IF. 

Hun spiller fodbold både ude og inde, hun går til gymnastik og har været hjælpeinstruktør på MGP 
i 2 år. 

Rebekka har været medlem af vores forening siden hun var en ganske lille pige og hun er et 
fantastisk forbilled for mange.  
Rebekka er altid rolig, sød og imødekommende både overfor drenge og piger, store og små. Hun 

er meget tålmodig og utrolig hjælpsom på en dejlig positiv og naturlig måde- når hun hjælper til på 
MGP, kan hun det ene øjeblik pjatte og lege med pigerne, for det næste hjælpe, rette og vise 

moderlig omsorg.  
Hun er en god veninde og hun rummer alle- og forhåbentlig har vi hende i foreningen i mange år 

endnu. 
Rebekka er en fantastisk fodbold spiller og dygtig gymnast, så hun fortjener at blive årets idræts 

udøver. 
"Rebekka har gået til ropeskipping siden 4. klasse og lige siden starten har hun arbejdet seriøst 

med at lære de forskellige tricks og hop, som jeg, som træner, har fundet på. Hun giver ikke op, 
hvis det ikke lykkedes i første forsøg, men prøver igen, samtidig med at hun lytter til de råd og 

vejledninger jeg giver.  
Rebekka er en god rollemodel for nye på holdet, da hun gerne melder sig som første "svinger" til 

dagens træning - en opgave som er vigtig og alle skal igennem, men som godt kan være lidt 
kedelig. Rebekka er også god til at give en hjælpende hånd, hvis der en på holdet, der har 

problemer med en øvelse. Rebekka er altid sød og glad- også imod andre. Hun er med til at give en 
god stemning på holdet. 

 
Årets instruktør: 

Jeg indstiller Ida Dahl Nielsen som årets instruktør. Ida har været instruktør på Spilopperne i 5år og 
hun har tydeligt sat sine spor der. Ungerne elsker hende og hendes sjove ideer, samt de har stor 
respekt for hende, og ikke mindst forældrene sætter stor pris på hende. 

Ida startede med at hjælpe på holdet, da hendes egne børn gik der. Efter de sluttede - foresætte 
Hun heldigvis (for som hun sagde, jeg kan jo ikke undvære alle ungerne), hvilket jeg har været 
utrolig glad for. Ida er en rigtig god sparringspartner -god til at tyde hvad jeg mener og hvor jeg vil 
hen, hvilke der giver et fantastisk samarbejde. De andre hjælpe instruktører er meget glade for at 
arbejde sammen med Ida og høste af hendes erfaringer. 
Ida er en glad, imødekommende og vellidt person, og spilopperne vil ikke være det samme uden 
hende- derfor fortjener hun at blive årets instruktør. 

 
Årets frivillige: 

Helle Søndergaard 
Helle har været med i udvalget i flere år, hvor hun har "forynget" udvalget med flere længder  

(aldersmæssigt). Hun er utrolig ihærdig og sørger for at følge op på mødeaftaler og andet, og hun 
ligger et stort arbejde i Gjern Dayzløbet, hvor hun bl.a. meget andet sørger for at få aftalerne med 

Dayz i hus, opdaterer deltagere, der forhåndstilmelder sig, samt tilmeldinger fra de enkelte skoler i 
gammel Gjern kommune. 

Hun har ligeledes sammen med Anne-Mette Henriksen fået startet løbsafdelingen for " kvinder ". 
Før var vi nogle enkelte mænd, der løb hver søndag formiddag, hvor vi forgæves gennem flere år 
har forsøgt at opmuntre andre til at komme ud og løbe med os. Enkelte kom også en enkelt gang 
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eller 2, hvorefter vi ikke så dem mere (hvorfor er uvist, vi forsøgte faktisk at gå ned i tempo, for 

ikke at skræmme nogen væk ). Da Anne-Mette og Helle startede op, fik de en kvindeafdeling i 
gang, der løber onsdag og fredag - og enkelte søndag. De kommer langt omkring i Gjern og omegn 

- og efter sigende bliver der snakket en del :) 
Helle har ligeledes etableret kontakt til Them og Funder løbeklub, hvor der klubberne imellem, 
bliver inviteret til løb en gang årligt, og Helle har også været på DGI løbs-/trænerkursus, så hun er 

godt forberedt til at tage mod nye løbere. 
 

Årets samarbejdspartner: 
Torben Poulsen, GKIC 
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