
Beretning – generalforsamling 24. oktober 2019 

Velkommen til generalforsamling og til sæsonen 2019/2020. 

Ca. 400 medlemmer – 200 børn, 225 voksne. Zumba, Børneyoga og Krudtuglerne blev ikke til noget 

i år hvorfor vi ser en tilbagegang på ca. 40-50 medlemmer. Positivt er vores Die Frauen hold udvidet 

til nærmest dobbelt antal, fra ca. 45 deltager sidste år til 77 tilmeldte i år. 

Forårsopvisning gik godt – vi havde gode gæstehold, dog med den bemærkning at vi skal kende 

vores max. deltagere på gulvet, mere så oplevelsen bliver god for alle. Gulvpladsen gør at hold der 

kommer meget er 100 gymnaster ganske enkelt ikke kan være der.  

Vi søgte sidste efterår Albani Fonden om et beløb til at dække en nye pumpe til vores airtracks, og 

vores ansøgning blev imødekommet. En del af vores redskaber er efterhånden i en lidt sørgelig 

forfatning, men vi forsøger at tage det i etaper og imødekomme de mest presserende ønsker fra 

instruktørerne. Vi tog også imod tilbuddet om at tjene lidt penge til foreningen, ved at tage en bar-

tjans på Heartland Festival. Vi skulle stille med ca. 20-25 personer og det lykkedes i løbet af ganske 

få dage, faktisk var vi lidt flere end det. Vi fik ansvaret for at bemande en Lillet-bar – tror alle havde 

en god oplevelse i baren og på selv festivallen, selvom vejret startede lidt skidt ud. Det gav et tilskud 

på 12.500 kr. til foreningen. Derudover fik vi mulighed for at stå i døren ved Verdensholdets 

opvisning i Odense, vi var 12 personer som tog derud og fik det 12. hold at se for fuld udblæsning – 

samtidig med at vi tjente 2.500 kr. til foreningen. 

Fastelavnsfesten blev i den forgangne sæson erstattet med et jule arrangement i hallen – alle børn- 

og unge hold var inviteret til et par timers hygge og vi havde bedt udvalgte instruktører om at være 

klar med lidt lege. Overordnet gik det godt, vi havde ikke brugt lang til på planlægning så vi var 

tilfredse med resultatet. Godteposer og juice som afslutning inden vi gik på juleferie. Nu må vi se 

om det bliver en gentagelse til december.  

Vi kom endnu mere igang med visionerne for en ”ny” hal eller haludvidelse ifm. den eksisterende 

Årslev hal. Vi nedsatte et udvalg, bestående af bestyrelsesmedlemmer, instruktører og en 

repræsentant fra Midtfyns efterskole. Der blev udarbejdet et ideoplæg og fremstillet en proto type 

for hvorledes vi ser en ny hal, dette oplæg blev fremlagt for halbestyrelsen – vores opfattelse er at 

de er positive overfor vores tanker og de tog vores ideer med til møde med kommunen. Tænker det 

bliver et langt sejt træk – men et spændende projekt som vi om nogen ser frem til realiseres. 

Vi er en forening som har mange engagerede og passionerede instruktører, og det er jo det som er 

drivkraften i ÅSG – ingen instruktører ingen forening. Så en kæmpe tak til dem og for deres indsats.  

Lige om lidt skal vi til valg af ny bestyrelse og vi skal sige farvel til Ulla, som vi glæder os til at se og 

møde i hallen fremover. Tak for din indsats Ulla, 8 år gode år sammen med dig blev det til (hvis du 

spørger mig) – kæmpe drivkraft og engagement, du får ting til at ske. Held og lykke i jeres nye 

foreningsliv (hvis man kan kalde det det). 

 

Selv takker jeg også af – jeg vil bare sig TAK for en fantastisk tid, med spas og sjov, ballade, 

udfordringer, læring, venskaber, mange fantastiske oplevelser og masser af glæde – en tid jeg ikke 

ville have været foruden.  

Tak for denne gang. 


