Beretning
Generalforsamlingen den 28. januar 2018
Året der gik
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Kenneth som formand, Hanne som
næstformand, Susanne som sekretær. Tine blev bestyrelsesmedlem valgt for 2 år og Anja
bestyrelsesmedlem valgt for 1 år.

Bestyrelsen har nu haft et helt driftsår med mange bestyrelsesmøder og møder med udvalg, der alle gør
alle et flot stykke arbejde. Tusinde tak for det.

2017 blev et år, hvor vi skulle finde en driftsform, som både skulle skabe sikker drift og udvikling af nye
tiltag. Vi skulle finde ud af, hvordan vi vil arbejde med TGI’s vision om at ”være et bevægelsescenter
med focus på succes for den enkelte og fællesskabet med gymnastikken som omdrejningspunkt”.

Det blev hurtigt tydeligt, at med den store forening vi har alle har været med til at skabe, kunne vi ikke
løfte opgaven uden ”ekstra hænder”. Derfor besluttede vi at ansætte en projektkoordinator, man kunne
også kalde det en ”blæksprutte”. Så vi var så heldige at Marie-Louise, sagde ja tak til opgaven.

Vi skulle have afsluttet den første sæson 2016/2017 og det blev traditionen tro gjort med opvisninger i
Thyhallen. Som noget nyt holdt vi i 2017 ikke opvisning i samarbejde med DGI, men i stedet sammen
med HØSGU. Det blev en stor succes, som vi gentager i 2018.

Udover opvisningerne holdt vi en fælles foreningsdag på Langbjerggård for alle 100 frivillige
instruktører, hjælpeinstruktører, udvalgmedlemmer og andre frivillige. Det var en superhyggelig aften,
med spisning, musik og besøg af en tankelæser, som hurtigt fik alles opmærksomhed. Også det gentager
vi i år i april måned.

Den nye sæson 2017/2018 – sæson 2 for TGI - blev skudt i gang med over 30 hold, som træner på 5
forskellige lokaliteter. Gymnastikudvalget har gjort et kæmpearbejde for at det kunne lykkes – så
mange tak for det.
Der kommer hele tiden nye hold til, og vi har pt. ca. 850 medlemmer, hvoraf halvdelen er børn.
Supergodt gået.

Umiddelbart efter sæsonstart holdt kursusudvalget en kursusdag for alle TGI instruktører. Derudover
havde vi inviteret 5 andre foreninger i Thy til at sende instruktører på dette kursus. Det blev en rigtig
god dag.

Traditionen tro har der været NPT Marathon og Duathlon, hvor der var ca. 1300 som enten deltagere
eller tilskuere. Der skal også lyde en tak til udvalget, der har taget sig af at stable NPT på benene. Det
er efterhånden et stort arrangement, som kræver meget planlægning og forberedelse. Tak – også til NPT
udvalget.

Eventudvalget har stået for 2 arrangementer, et foredrag med Sisse Fisker, og en juletur i
nationalparken. Vi ved, at udvalget er i gang med endnu flere aktiviteter, som vi glæder os til at høre
mere om. Også tak til – eventudvalget.

Mens vi er ved events – så blev 2017 også året, hvor vi besluttede, at havnefesten holder pause. Der var
ikke besøgende nok, så vi må se, om vi forsøger igen på et tidspunkt, men det bliver ikke i 2018.

TGI har i 2017 indgået flere sponsoraftaler. Sparekassen Thy er fortsat hovedsponsor. NetIP bliver
officiel sponsor for TGI eSport. Derudover har vi aftaler med Konpap, Hundahl, Tilde Grafisk og
Sportigan, hvor vores nye klubtøj kan købes. – tak for sponsoraterne.
2017 var også året hvor der blev indgået en aftale med AA om deltagelse i år.

En sidste tradition er julepromenade, som vi har afholdt den 2. søndag i advent. Der var
rekorddeltagelse af både publikum og gymnaster. Det var en rigtig god dag. Her brugte vi nogle
personer fra vores hjælperbank – tak for det.

Julepromenaden var også den dag, hvor det blev offentliggjort, at TGI har modtaget 250.000 kr. fra
Trygfonden til projekt 5000 timer.

Projekt 5000 timer er et projekt, hvor TGI har sat sig et mål om at skabe mere bevægelse blandt
Thisted Kommunes borgere, uden at de nødvendigvis behøver at være medlemmer af TGI. ”5000 timer”

står for, at vi vil aktivere borgere i Thisted Kommune 5000 timer om ugen. Det er ambitiøst, men vi
kaster os ud i det.

Sideløbende med projekt 5000 timer har vi et integrationsprojekt i gang, hvor vi i 2017 havde
svømmehold kun for kvinder. Vi startede et løbehold i samarbejde med ”Femkløveren” som er et socialt
projekt omkring Havrevej. Det udvikler vi videre på i de kommende sæsonner.

Det er selvfølgelig vores målsætning, at begge projekter på længer sigt skal skabe flere medlemmer,
men ikke i første omgang.
I kan få meget mere information hos Marie-Louise, og vi vil forsøge at informere løbende.

Ledelsens vision for fremtiden

Nok om 2017 – hvad skal der ske i 2018?

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 har valgt, så vidt muligt, aldrig at sige nej til nye forslag om tiltag i TGI, og det har betydet, at vi er i
gang med mange nye initiativer, nogle er startet og andre er i støbeskeen blandt andet: Fitness kun for
kvinder, stolegymnastik, familieyoga, begynderskate, Kung Fu, efterfødselsgymnastik, morgenfitness
hold og en helt ny outdoorafdeling.
Som noget nyt træner nogle af disse hold i Klitmøller, så vi har også fået en ny lokalitet i spil.

Ud over de allerede nævne hold er vi godt i gang med at starte eSport. Vi forventer at være klar til
opstart XXXX

Der blev afholdt opstartsmøde den 22. januar med XX interesserede. For at vi kan komme godt i gang
med eSport har vi lavet et samarbejde med Thisted Kommunes ungdomsskole om lån af lokaler og
udstyr.

Vi er rigtig glade for at samarbejde med andre om forskellige tiltag, hvilket også kan ses af rækken af
samarbejdspartnere, som vi lige har projekter med.
Surfklubben NASA og Klitmøller Friskole vedr. aktiviteter i Klitmøller, blandt andet en Yogafestival
Huset, Østre Skole og Femkløveren vedr. projekt 5000 timer
Thisted Kommune, Afrikansk klub og igen Femkløveren vedr. integration
Dubal om afholdelse af Cirkus workshop
Agger Athlon – hvor TGI deltager i år
Alive Festival om måske at lave noget gymnastik for gæsterne
DGI, DIF og DAF – hovedorganisationerne for de idrætter vi tilbyder

Da vi helst ikke siger nej, betød det også, at da Thisted Brewers henvendte sig til TGI, og spurgte om vi
kunne hjælpe dem, så de kunne fortsætte med at spille amerikansk fodbold, fik det selvfølgelig et
velkommen, så nu hedder det TGI Brewers. Heldigvis har en stor del af de frivillige fra Brewers sagt ja
til at fortsætte, så det er vi rigtig glade for.

Ud over at tilbyde idræt, events og andre aktiviteter er vi stadig 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.

Med alle de aktiviteter har vi besluttet, at TGI skal have en ny smart hjemmeside, og vi har netop
skrevet en kontrakt under, så den skulle være klar inden sæsonstart i august. Den nye hjemmeside skal
som noget helt nyt vise et barometer, som hele tiden opdatere, hvor mange timer vi har aktiveret
borgerne i Thisted Kommune. Det er en del af projekt 5000 timer. For at gøre det nemt for vores
instruktører at indberette de aktive timer er vi ved at få udviklet en APP til dette formål.

Hjemmesiden skal være med til at promovere TGI, men for at gøre endnu mere for det, har vi et lille
omrejsende filmhold, som er i gang med at tage billeder og lave små film af alle TGI’s hold og
aktiviteter. Det skal bruge på hjemmesiden, facebook og ikke mindst til at lave en foreningsfilm – vi
glæder os til at se det færdige resultat.

Så vi arbejder i bestyrelsen effektivt på at skabe de bedste rammer for TGI. Det gælder både
instruktører, frivillige og medlemmer. Det betyder at vi resten af sæsonen holder bestyrelsesmøde hver
uge – jævnligt med deltagelse af udvalg eller samarbejdspartenere. Det er en spændende – og lidt travl
– tid, men vi gør alt hvad vi kan, for at projekterne lykkes og aftaler bliver holdt, samtidig med at vi
gerne vil støtte alle vores udvalg og frivillige bedst muligt.

Når alt dette er sagt, så lykkes vi ikke uden frivillige, og får at styrke sammenholdet ønsker TGI
fremover at afholde flere sociale arrangementer for vores frivillige. Vi arbejder for tiden på at lave en
strategi for frivillige, og det kommer I til at høre meget mere om senere.

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

