
Beretning 

Generalforsamlingen den 29. januar 2017 

Året der gik 

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Kenneth som formand, Hanne som 
næstformand, Susanne som sekretær. Rasmus blev bestyrelsesmedlem valgt for 2 år og Ricco som 
bestyrelsesmedlem valgt for 1 år. 

Bestyrelsen har gennemført møder med samtlige udvalg og udarbejdet og gennemgået kommissorier 
herfor til brug for det videre arbejde i udvalgene. Vi har truffet et væld af principbeslutninger, som 
naturligt skal træffes i en helt ny forening. Det har krævet mange overvejelser, så vi kom godt fra start.  

Der er altid plads til forbedringer, og vi er ved at udarbejde en strategi for kommunikation mellem 
bestyrelse, frivillige, udvalg, medlemmer og forældre.  

Vi har holdt 18 bestyrelsesmøder siden 1. april 2016, ligesom alle vores udvalg har holdt mange møder, 
for at nå frem det fine resultat vi nu har.   

  

Det lykkedes for gymnastikudvalget at få over 30 hold i gang, som træner på 5 forskellige lokaliteter. Vi 
har ca. 850 medlemmer, hvoraf halvdelen er børn. Supergodt gået.  

Vi har ca. 100 frivillige – instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer. Vi siger tak for 
indsatsen. 

Vores nye TGI-logo er efterhånden synligt mange steder. Bomflag. Roll-ups. Kuglepenne. Keyhangers. 
Instruktørtøj. Næste projekt bliver at få noget fedt tøj, som medlemmerne kan købe. Vi ved at 
udvalget allerede er i gang.  

Vi har fået oprettet en hel ny hjemmeside og en facebookside – og vi ved at der stadig er plads til 
forbedringer.  



Traditionen tro har der været NPT Marathon, hvor der var ca. 1300 som enten deltagere og tilskuere. Vi 
udvider løbet til også at omfatte duathlon. 

Den 7. september havde vi besøg af DGI verdensholdet. Her kunne vi igen bruge frivillige instruktører og 
personer fra vores hjælperbank til det praktiske.  

TGI har afholdt et foredrag med krigskorrespondent Steffen Jensen, hvor der var ca. 225 gæster. Vi ved, 
at udvalget er i gang med endnu flere aktiviteter.  

Vi har afholdt julepromenade den 2. søndag i advent. Der var 810 betalende tilskuere + 500 gymnaster. 
Det var en rigtig god dag. Her brugte vi nogle personer fra vores hjælperbank – tak for det.  

Vores DGI-landsdelshold 4.-7. kl. var her i januar vært for et minimini-juniorstævne for alle tilsvarende 
DGI-hold i Nordjylland. Der var deltagerrekord, og de havde en god dag. Der er 70 gymnaster på vores 
eget hold, og næsten alle forældre bidrog til at denne dag kunne blive afholdt. 



Ledelsens vision for fremtiden 

Vores vision for fremtiden er at skabe et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og 
fællesskabet med gymnastikken som omdrejningspunkt.  

Derfor arbejder vi videre med resultatet fra foreningsdagen den 27. august 2016, hvor der kom mange 
forslag til udviklingsmuligheder. 

For at komme videre med visionen for TGI har vi valgt at ansætte Kirstine Skov Hansen pr. 1. februar 
2017. Hun skal hjælpe med at søge midler, at lave PR og kommunikation generelt. Hun skal også være 
opsøgende i forhold til virksomheder og institutioner, så TGI´s projekt om mere bevægelse kan blive 
sparket i gang. 

Projektet skal skabe mere bevægelse blandt Thisted Kommunes borgere, uden at de nødvendigvis 
behøver at være medlemmer.  

Det er selvfølgelig vores målsætning, at det på sigt skal skabe flere medlemmer, men ikke i første 
omgang.  

Vi har mange hold og mange medlemmer, og vi ønsker fortsat at udvikle os og få endnu flere hold, 
medlemmer og gerne nye former for bevægelse. Ligesom vi naturligvis gerne vil have endnu flere løbere 
af sted - ikke mindst til NPT. Vi forventer også at være den største forening i Thy, som deltager i 
Landsstævnet i 2017. 

DGI har lavet en ny plan for drift af landsdelshold, og vi afventer nærmere om det, før vi træffer 
endelig beslutning om, hvorvidt vi skal drive disse hold og hvordan. 

Vi er lige nu dybt involveret i byggeprojektet vedr. modernisering og tilbygning af Thyhallen. Der skal 
bygges et springcenter, og det ser vi meget frem til. Vi glæder os til at kunne tilbyde fantastiske 
faciliteter til alle vores hold. Springcentret vil også indeholde et gulv til rytmisk gymnastik. TGI er 
repræsenteret i følgegruppen, så vores input bliver taget meget alvorlige. Vi håber, at vi kan få en 
harpiks-fri hal. 



Vi arbejder også på at få flere flygtninge aktiveret i foreningslivet. Det er en meget tung og kompliceret 
administrativ affære, og der er mange forhindringer. Det har ikke noget med personerne at gøre – 
forhindringerne er udelukkende af administrativ karakter. Lige nu har vi syriske damer på tre hold, og vi 
håber at vi kan få endnu flere i gang. Der er mægtig god stemning på de hold, hvor der er flygtninge/
indvandrere. Vores eksisterende medlemmer har taget rigtigt godt imod dem, og det er vi stolte af! 

Det har kun kunnet lade sig gøre fordi vi har haft et tæt samarbejde med Thisted Kommunes 
fritidsafdeling, hvilket vi ønsker at forsætte med, ligesom vi ønsker at involvere virksomheder og 
sponsorer i flere af vores aktiviteter.  

Vi har brug for sponsorer, og for bedre at sælge TGI, har vi udarbejdet et sponsorprospekt. Det har 
taget mange timer og krævet mange overvejelser/beslutninger. Prospektet er nu færdigt, så nu skal vi i 
gang med at få nogle penge i kassen. I kan henvende jer til et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis I ønsker 
at se det færdige resultat. 



Vi har lavet et samarbejde med HØSGU om afholdelse af forårsstævner, og det er vi rigtigt glade for, og 
håber at det fortsætter. 

Eventudvalget er kommet godt i gang, og vi kan allerede nu afsløre, at der kommer en pigeaften i maj 
måned blandt andet med foredrag ved Sisse Fisker. Der kommer flere oplysninger om dette på 
hjemmesiden og facebook – følg med. 

Havnefesten blev afholdt i uge 34 og vi forventer, at den får større succes i 2017. 

Vi har en målsætning om at udbyde kurser og uddannelser indenfor gymnastik til vores egne instruktører 
og andre foreninger. Vi er i gang, og håber at kunne udvide dette koncept. 

For at styrke sammenholdet ønsker TGI fremover at afholde flere sociale arrangementer for vores 
frivillige. 

Da vi er en nyligt fusioneret forening har der været visse vanskeligheder og al begyndelse er svær. Vi 
håber, at vi bliver bedre til at kommunikere på specielt de sociale medier. 

Tak til alle, der har ydet en indsats i vores fantastiske forening. 


