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Bestyrelsens årsberetning 2020 
 

2020 og Covid-19 

Som regn fra en skyfri himmel. Hele verden blev overrumplet eller snarere kørt over, og 2020 blev 

noget ganske andet end nogen havde forestillet sig. 

Vi blev lukket ned den 11. marts og kunne starte op igen med restriktioner i juni. Vi trænede i 

efteråret under restriktioner, og blev helt lukket ned igen den 9. december.  

Det interessante for os er – hvad skete der for os og hvad har vi lært? 

Hvad der er sket for os kan siges meget kort.  

Vi har en robust forening.  Vi har en frivillighed, som er utrolig og imponerende, og medlemmer 

som bakker op om foreningen.  Vi kan kun være glade og stolte over at være med i et så 

enestående fællesskab. Vi bor også i en kommunen, der vil os. De har stået ved de aftaler, som vi 

har indgået. Ligesom Det er vi utrolig glade og taknemmelige for. 

Hvad har vi lært? 

Man kunne have frygtet det værste. Vi har jo påtaget os årlige store omkostninger i vores 

gymnastikcenter, som vi selv står på mål for. Vi får ingen driftsstøtte. Ligesom vores medlemmer 

kunnet have vent os ryggen i opstart af sæson 2020/2021. 

Vi har stået en storm igennem på fornemmeste vis, som vi i bestyrelserne i foreningen og 

gymnastikcenteret ikke troede var muligt, og det ser ud som om vi også gør det i 2021. 

Så hvad har vi lært?  

• At medlemmer, instruktører og frivillige vil vores forening. 

• At vi har en kæmpeberettigelse i Køge.  

• At det fundament som foreningen hviler på, som hundredvis måske tusindevis af 

instruktører og frivillige har arbejdet på lige siden 1970, hvor foreningen blev stiftet er 

stærkt og solidt. Der skal mere end en Corona pandemi til at rive os omkuld.  

• At det ser lyst ud, når vi nu i de kommende år udvider gymnastikcenteret med en hal 2.  

 

Året der gik 

Medlemsudviklingen har været stabil over de seneste 5 år. Konsekvensen af Covid-19 vil ramme os 

på antallet af medlemmer i 2021. Bl.a. fordi vi ingen sommersæson har haft. 

Vi har også i denne sæson inkl. sommerhold haft ca. 60 hold i foreningen, som er håndteret af 

mere end ca. 120 instruktører. Det har været billedet gennem de seneste 5 år.  
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Vi er begunstiget af, at vi har mange dygtige instruktører med meget erfaring, som er gode til at 

undervise og støtte de unge instruktører. Vi kan konstatere, at instruktørgrupperne opbygger 

fællesskaber, som er inkluderende og åbne.  

Det er en fornøjelse at se de mange hjælpeinstruktører på max. 15 år gå til den, tage mod viden og 

erfaringer fra ældre instruktører og i det hele taget udvikle sig til gode instruktører og rigtig gode 

unge mennesker. Det bliver bemærket af mange forældre og andre voksne. 

Ingen forårs- eller sommeropvisning, ingen opvisninger andre steder og stort set ingen 

konkurrencer. I Grandprix har man afholdt en del streamede konkurrencer. 

En totalt amputeret vinter-, forår- og sommersæson. Lige som vi troede – det var så det. Men med 

nedlukning den 9. december skulle vi til det igen. 

Online-, virtuelle og udendørstræninger i stor stil på alle hold, kombineret med fysiske træninger i 

forhold til forsamlingsforbuddet. Imponerende iderigdom og kreativiteter er blevet udvist fra alle 

instruktører. Vi har stort set på alle hold fasthold et eller andet tilbud om træning.  

Hele instruktørkorpset har lagt et kæmpe arbejde i at få alle hold og medlemmer bragt gennem 

nedlukningen og motiveret til at starte op igen på den nye sæson 2020/2021. Det lykkedes til et 

flot 12 tal. 

Økonomisk har der været stor opbakning fra instruktører, som enten har valgt ikke at modtage 

omkostningsgodtgørelse eller kun lidt. Ingen tvivl om at det sammen med de hjælpepakker vi har 

kunnet søge, kommunens initiativer med sommer aktiviteter og det at vi ikke har refunderet 

kontingent har gjort, at vi i dag står og ser tilbage på et år, hvor vi økonomisk har klaret os rigtigt 

pænt.  

En kæmpe tak til alle instruktører for denne indsats og gestus og stor taknemmelighed til alle 

vores medlemmer som har støttet foreningen.  

Strategi 

Vi udtrykker vores strategi således: 

Gennem idrætsopdragelse vil Gymnastikforeningen Køge Bugt understøtte livslang træning og 

læring og derigennem de kompetencer samfundet efterspørger hos alle uanset alder. 

Vores værdibegreber eller vores mission er 

• Børn og unge skal komme smilende til træning og gå grinende hjem 

• Foreningen skal være det naturlige sted for livslang træning for voksne, ældre og seniorer  

• Vi er en professionel organisation i et frivilligt miljø 

• Pædagogikken og gymnastikken skal mødes i en positiv spiral 

• Fokuseret og kompetent læringsmiljø i et rum uden forskelsbehandling og mobningVi er 

kommet en del videre med, at implementere vores strategier og værdier. Arbejdet 

fortsætter, eller det slutter aldrig. For strategier og værdier er med til at flytte os fra hvad 

vi var og kunne, til hvad vi gerne vil og skal kunne.  
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Vi arbejder for bedre rammebetingelser. Vi arbejder som alle ved på at få Hal 2 etableret.  

I oktober bevilligede byrådet kr.  6. mio. i anlægsstøtte og kr. 325.000 årlig driftsstøtte til en hal 2 

som vi håber og forventer kan stå klar til sæson 2022/2023. 

Børnetallet i Kommunen vokser med ca. 100 børn om året. Så kommunen skal finde på løsninger. 

Vi er en god, billig og driftssikker løsning. Vi rammer med vores arbejde plet i forhold til 

kommunens idrætsstrategi – I 2025 skal 75% af befolkningen dyrke idræt og 50 % skal være 

medlem af en idrætsforening.  

Vi har ca. 350 besøgende i gymnastikcenteret hver dag i alle ugens 7 dage. 

Ikke mindst fordi der er en netto tilvækst af borgere i Køge på ca. 800 pr. år de næste 7-8 år og 

som nævnt 100 nye børn hvert år. Vores baby- og familieræs og fødselsdags- og 

familiearrangementer har stor succes. Uanset corona vil vi igen se mange deltagere. Ud over 

gymnastikken er vi dygtige til motorik for børn, unge og ældre. Alle disse aktiviteter vil vokse over 

de kommende år. I dag er vi begrænset af kapacitet. 

Tak 

En stor tak til Køge Kommune. De har støttet os hele vejen og med dem har vi og skal vi have et 

godt samarbejde i mange år. 

Tak til bestyrelsen i Køge Bugt Gymnastikcenter for deres vedholdenhed og fokus på planen og 

målet, som er at skabe indtægter til drift og vedligeholdelse, men også bidrage til vores mission 

som er, at skabe idræts- og læringsparate børn og unge.  

Tak for strategi- eller byggegruppen som nu på femte år arbejder for at skabe grundlaget for og 

etableringen af en hal 2. 

Igen i år kan vi takke alle de kræfter, der udgør fundamentet og dermed rygraden i vores forening. 

Alle aktiviteter drives af stærke foreningssjæle lige fra hjælpetrænere og instruktører til 

entusiastiske forældre.  

Tak til administrationen som arbejder hårdt og meget på at få det hele til at gå op i en højere 

enhed. Jeg sidder tæt på, og ved hvor slidsomt, og træls året har været. Jeg kan roligt sige, at uden 

den ihærdighed og arbejdsmængde der er leveret, var vi og gymnastikcenteret ikke kommet så flot 

gennem den første coronakrise. 

Også en stor tak til foreningens mange frivillige der arbejder i en eller anden tillidspost og også er 

bagstopper for alle mulige små og store ting, der skal være på plads, for at vores store 

organisation kan fungere. 

Sluttelig en stor tak til foreningens bestyrelse der bag kulisserne gør et stort arbejde for at 

fastholde vores fundament og er med til at se mulighederne i morgen. 
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