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BGF generalforsamling 8.2.2012 
 

Formandsberetning 
 
 

Det har igen i år været en rigtig god sæson for BGF. Vi har i sæsonen 205 aktive 

medlemmer. Heraf 72 drenge/mænd. Vores aktive medlemmer har været fordelt på 10 

hold med 12 instruktører og hjælpetrænere. Ligeledes kan vi i år igen præsentere et 

positivt regnskab. 

 

Opvisningen 2011 
Opvisningen blev atter en succes. Der var i alt godt 350 besøgende og gymnaster i hallen. 

Gymnasterne var fordelt på 9 hold plus 2 hold fra BUCK. Alle viste rigtig flot gymnastik, 

dans og unicykling. Vi havde i år valgt at lave indmarch fra tilbygningen. Det var dejligt at 

være fri for at skulle igennem indgangsdørene og indimellem alle gæsterne. I år havde vi 

fået forskellige lokale firmaer til sponsorerer et hold dvs. at firmaet fik navn eller logo på 

gymnasternes T-shirts. Det var en arbejdsmæssig hård indsats, men en økonomisk 

håndsrækning til vores på den tid lidt lave kassebeholdning. Det er dejligt at de lokale 

firmaer er så engageret i de lokale sportsaktiviterer. 

Som de sidste 4 år havde vi igen valgt at holde gymnastikopvisningen sammen med 

BUCK. Det var igen en succes – et flot program og en god økonomi. Både BGF og BUCK 

havde gjort et stort arbejde i at skaffe gaver til tombolaen, som BUCK sørgede for at 

sælge, og der var udsolgt meget hurtigt. Overskudet fra opvisningen og tombolaen blev 

bedre end sidste år dog mest grundet de sponsorerede T-shirts. Som noget nyt havde vi 

givet de forskellige sponsorer – både de som havde givet T-shirts og de som havde givet 

gaver til tombolaen - gratis entre billet således de kunne komme og nyde opvisningen. 

Selv om det var en succes vil vi dog ikke gentage det næste år, både pga. det hårde 

benarbejde, men også for ikke at misbruge vores velvillige lokale firmaer. 

 
Der blev igen i år taget mange gode billeder af hold både på gulvet og på et holdbillede. 

Billederne kan ses og downloades fra BGFs hjemmeside. Det var en rigtig god dag og vi 

synes at det var dejligt at der kom så mange gæster og gymnaster og bakkede op om 

arrangementet. Vi havde i bestyrelsen inviteret vores instruktører på frokost efter 
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opvisningen, og der var fin tilslutning. En stor succes, som vi vil gentage i år. Det er en 

dejlig måde at slutte dagen og en god sæson af på. 

 

Aktiviteter i BGF i 2011 
BGF købte sidste år en teamtrack som var med at dræne vores ellers spirende 

kassebeholdning, men heldigvis var vi meget heldige at få teamtracken sponsoreret af 

Tuborgfonden. 10.000 kr. fik vi fra dem. Det var en dejlig gave.  

 

Vores nye hjemmeside www.blenstrup-gf.dk så dagens lys d. 10. marts og det har været 

en stor succes. Vi har fået vores hjemmeside sponsoreret af Blenstrup Maskinstation. 

Vi kan se på statistikken, at der er mange som benytter sig af den. Det er dejligt og Lillian 

gør en stor indsats for hele tiden at holde den opdateret og komme med nye input. Det 

gør, at vi når ud med vores mange gode historier og billeder. Som noget nyt havde vi i år 

valgt at lade deltagere tilmelde sig efterårssæsonen elektronisk via hjemmesiden. Dette for 

at gøre tilmeldingen lettere og mere fleksibel samt at få indsamlet alle oplysninger. Det var 

der mange som benyttede sig af og det lettede instruktørens arbejde meget i 

opstartsfasen. Et tiltag som vi helt sikkert beholder.  

Akrospringerne har i år været på overnatning på Vestbirk musik og idræts efterskole. Her 

skulle der øves spring på nye redskaber og skabes fællesskab. Der blev springet, leget 

hygget, grinet og læst historie. Et spændende tiltag. Både for børn og trænere var det en 

god og lærerig oplevelse.  

 

Idrætsforeningen have spurgt BGF om vi ville stå for et arrangement for børn i idrætsugen. 

En opgave vi takkede ja til. Desværre fik vi ikke koordineret med BIF inden det allerede var 

annonceret i programmet på et lidt for sent tidspunkt på dagen i forhold til aldersgruppen. 

Vi konfererede med BIF om det, og fik frie tøjler, derfor besluttede vi at gennemføre 

arrangementet dog på et lidt tidl. tidspunkt på dagen.  Inde i hallen lavede vi en stor 

redskabsbane og der kom også en 20 -30 børn og fornøjede sig på den. Vi kunne nok 

have haft flere børn på banen, hvis BIF havde annonceret programændringerne. Men godt 

hjulpet på vej af vores dygtige instruktører og bestyrelsen må arrangementet betegnes 

som en succes. 
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Et andet tiltag i år var at vi i bestyrelsen havde inviteret alle vores instruktører på 

hjertestarter kursus. Har kom Hjerteforeningen og underviste os i hjertemassage og brug 

af en hjertestarter. Samtidig fik vi også set på den hjertestarter som hænger i hallen. Det 

var et tilbud som rigtig mange tog i mod. Alle bestod og følte sig lidt bedre rustet, hvis 

uheldet skulle være ude. 

 

Julegaven til Blenstrups børn afholdt vi igen sammen med Valhalla. Sidste år prøvede vi et 

nyt koncept med ”Julegave-arrangement” i forbindelse med Levende Lørdag, men vi må 

konstatere at der kommer flere børn, når det er en hverdag i julen. Denne gang var det 

lykkes os at få fat i KRAM-bilen fra Aalborg kommune, som kom med nogle nye redskaber 

bl.a. wawe-boards og balance cykler samt en kæmpestor air-track.  Vi havde valgt at dele 

børnene i to grupper så efter en fælles opvarmning kom de ud i grupperne. Her underholdt 

og udfordrede vores dygtige instruktører dem i 3 timer, kun afbrudt af en lille snack pause. 

Valhalla stod for vand og snack. Der var omkring 60 børn i hallen, og de og vi havde en 

god dag. Tak til alle instruktørerne for en stor indsats. 

 

Vi har igen i år valgt at lade alle vores instruktører få tilbuddet om at komme på kursus, og 

det er et tilbud, som stort set alle har taget i mod. Det er dejligt, at så mange har lyst til at 

blive endnu bedre til at undervise og få ny inspiration. I år har vi ligeledes tilbudt DGI 

vejledning til vores instruktører. Det betyder vejleder fra DGI som overværer timen og 

bagefter giver ros, råd og vejledning. På nuværende tidspunkt har næsten alle hold haft 

deres vejleding og det er kun ros og påskønnelse af instruktørerne, jeg har hørt i 

tilbagemeldingerne fra DGIs vejledere. Det bliver man jo som formand aldrig træt af at 

høre. 

 

Som en del af Samvirkende Foreninger deltog vi i både Dan-band festen i april og 

Julefesten i december. Her har vi efterhånden bidt os godt fast på afrydder tjansen og bag 

baren. Det betyder at vi på de to aftener har tjent henholdsvis 10.000 kr. og 10.500 kr.  

hvilket luner godt i vores kassebeholdning. Også her vil jeg takke de frivillige hjælpere som 

bruger en aften på at tjene penge til vores forening således vi kan lave forskellige 

aktiviteter og købe nye redskaber og remedier samt betale ens t-shirts til holdene i 

forbindelse med opvisningen.  
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Af nye tiltag kan nævnes at bestyrelsen har inviteret instruktørerne, hjælperne og deres 

familier på tur i Jumboland lørdag d. 31 marts for at sige tak for deres store indsats i 

sæsonen. 

 

BGF har i år valgt at gå mere aktivt ind i at udvide aktiviteterne omkring Blenstrup Hallens 

bestyrelses initiativ Levende Lørdage i Blenstrup Hallen. Der kommer efterhånden mange 

børn og voksne i hallen og vi oplever at det bidrager positivt til at markedsføre vores 

aktiviteter og instruktører. Birgitte fra Akrospring er med i gruppen bag ideen, som i denne 

sæson har valgt at udvide konceptet til mere målrettet at dreje sig om motion og sund kost. 

Det er en ide vi i foreningen helt sikkert støtter. For at kunne lave sådan et projekt har der 

været behov for finansielle midler, og det er lykkes gruppen af skaffe næsten hele beløbet 

incl. godt 33.000 i EU-midler til det 70.000 kr store projekt. Gruppen er næsten i mål med 

finansieringen af projektet, hvor det igen er de lokale sponsorer vi kan takke for at det 

kommer til at hænge sammen. BGF hjælper også med en del af kasserer-funktionen, og vi 

har derfor valgt at låne Levende Lørdage et beløb på 10.000 kr. til betaling af regninger 

indtil støtte-beløb og sponsor-indbetalingerne er på plads. De lørdage hvor BGF har haft 

ansvaret har der været mange i hallen. Fx var der ca. 90 børn og ligeså mange voksne i 

hallen da Michael Bach satte gang i aktiviteterne med sang og musik. Planen er da også 

at tiltrække mange deltagere til forårets sidste Levende Lørdag, og vi går derfor med 

planer og at låne forskellige redskaber fra DGI, men det kommer der mere om senere. 

Også her vil jeg takke vores engagerede instruktører for at løfte opgaven, når det er BGFs 

tur til at skabe aktivitet i forbindelse med Levende lørdag arrangementer. 

 

Sæson 2011-12 
Sæsonen 2011 -2012 bød igen i år på mange hold og gode tilbud til Blenstrups og omegns 

børn og voksne. Hele 10 hold blev det til. Traditionen tro trak Tinna og Birgitte mange 

puslinge til deres puslinge hold, som igen i år er blevet foreningens største. Til at styre de 

mange børn får de hjælp af Katja og Louise. Mariannes Seje Drenge er også igen et af 

vores store hold og derfor får Marianne også hjælp fra Lotte, Lonnie og Lærke til at træne 

drengene. Tinas dansere er også et af foreningens store hold, det er dejligt at så mange 

har lyst til at danse. Carsten står igen i år i spidsen af de Seje Mænd og det er godt at se 
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at han får mange af byens mænd på banen. Pia står som vanligt for Stræk og afspænding 

og her er de så mange, at de næsten må stå i lag for at være i gymnastiksalen. Samtidig 

står Pia også for Effektholdet som i år er på 1½ time. Akrospringerne har i år prøvet noget 

nyt således at både de øvede og begynderne træner samtidig. Til at styre og træne alle de 

gymnaster har Lillian, Henrik, Birgitte og Jacob slået sig sammen godt hjulpet af Katja og 

Louise. Forældre/barn holdet har også mange deltagere i år så Blenstruphallen er fyldt 

fredag eftermiddag. 

Vores nye tiltag i år er MGP-dans som Katja står for. Det var tænkt som et tilbud til piger 

og drenge som havde lyst til at danse til god musik. Det er desværre ikke et stort hold, 

men pigerne har det sjovt og får danset og leget. Da Katja ikke er fyldt 18 år endnu valgte 

vi en løsning som betød af forældrene til pigerne skulle skiftes til at sidde og overvære 

træningen og samtidig være praktisk gris i forhold til at hente i Valhalla og følge på toilet, 

og være til rådighed, hvis der skulle trøstes. Det har pigernes forældre taget rigtig godt 

imod, og har været dejlig hurtige til at melde sig til ”vagterne”. Det betyder rigtig meget for 

sådan et hold, at der er så god forælder-opbakning.  

Et andet af vores nye tiltag er Zumba som Tina står for. Vi valgte at danse Zumba over 

cafeen. Det bød på en udfordring med hensyn til plads, hvilket betød at der måtte laves to 

hold af hver 1 times varighed. Der var rigtig mange tilmeldinger og flere på venteliste. 

Desværre faldt rigtig mange fra efterhånden som månederne gik og til sidst valgte Tina at 

slå de to hold sammen og så danse 1½ time. Det var selvfølgelig lidt ærgerligt, men vi tror 

at det var nyhedens interesse samt det at Zumba lige fortiden er ” det som er in” i 

aerobicverdenen.  

Vi havde også planer om at lave et ”Tonse-hold” for børn i alderen 5 -8 år, hvor det ikke 

var spring – eller rytme gymnastik, men en time med fuld fart på og med forskellige 

aktiviteter. Vi havde også funder en træner og fået en haltid, men desværre passede 

haltiden ikke ind i Rikke Louises skoleskema, så derfor måtte vi desværre aflyse holdet. Vi 

ser på det igen til næste sæson. Lise forsøgte at starte et linedance hold op, men der kom 

desværre ikke nok deltagere, hvorfor holdet måtte lukke i BGF regi. 

 

Der er aktuelt ikke nogen forårshold planlagt i år, men der er overvejelser i gang. 
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Tak til bestyrelsen 
En stor tak til Lillian der som altid har ydet en stor indsats igen i år med hjemmeside og det 

til tider hårde job som referat skrivning samt tovholder under vores møder. Tak til Pia for 

en kanon indsats på kassererposten, synes du gør en kæmpe indsats for at holde styr på 

vores kassebeholdning, kontingent og div. ansøgninger til kommunen. Du gør det rigtig 

godt. Tak til Sabrina som har været rigtig hårdt arbejdende i forhold til sponsorstøtte, vi 

kommer til at savne dig. Selvfølgelig også tak til Carsten for indsats og engagement.  Tak 

til Marianne, som har været suppleant. Tak til jer alle for jeres store indsats. 

Og ikke mindst tak til Helga som har været revisor på vores regnskab. 

 

Louise Krøyer Gundersen 

Februar 2012 

Formand BGF 

 

 
	  
 


