Beretning
Generalforsamlingen den 26. januar 2020
Året der gik
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Kenneth som formand, Hanne som næstformand,
Susanne som sekretær, Tine og Anja som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har haft et år med mange bestyrelsesmøder og møder med udvalg, der alle gør et flot stykke arbejde.
Tusind tak for det.
2019 blev et år med fokus på drift af de mange nye tiltag TGI har. Vi arbejder fortsat med TGI’s vision om at ”være
et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og fællesskabet med gymnastikken som
omdrejningspunkt”.
Sæson 2019/2020 blev skudt i gang med mange hold, som foregår på forskellige lokaliteter. Der kommer hele tiden
nye hold til, og vi har pt. ca. 1400 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen er børn.
TGI Fitness som startede i 2018 rundede i 2019 ca. 110 medlemmer og medlemstallet stiger stille hver måned. Så
det går godt – også i den afdeling.
Der kommer her et udpluk af nogle af de aktiviteter, som vi har afholdt i løbet af det seneste år.
Første weekend i oktober afholdte vi i samarbejde med DGI Nordjylland en kursusweekend for alle TGI-instruktører
og andre foreninger i lokalområdet. Det blev et par rigtig gode dage med deltagelse af i alt 5 foreninger. Vi
forventer at gentage succesen i 2020.
Traditionen tro har der været NPT Marathon og Duathlon, hvor der var ca. 1.300 deltagere, hjælpere eller tilskuere.
Der skal 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, men vi glæder os allerede til næste gang.
Eventudvalget har stået for ”En gu’er awten” med Martin Kanstrup, som virkelig blev ”en gu’er awten”. De har
netop i december haft julekoncert med Lene Siel i Thisted Kirke. Det blev en kæmpe-succes med total udsolgt.
Deres næste arrangement bliver ”Så skal der leves” med Karen Thisted den 21. januar 2020. Tak til eventudvalget.
Et andet event, som TGI har stået for, var foredrag med Eskild Ebbesen den 28. maj. Et meget interessant foredrag
med Eskild i hopla.
I maj stod vi for anden gang for en yogafestival, som strakte sig over en weekend. Der var yoga i Hanstholm,
Klitmøller, Vorupør og Thisted. Hele weekenden sluttede med yoga ved Nors Sø. I 2020 har vi et yogaudvalg, og de
arbejder allerede med planlægning af næste festival.

En anden tradition er julepromenade, som vi har afholdt den 2. søndag i advent. Der var igen rekorddeltagelse af
både publikum og gymnaster. Det var en rigtig god dag. Mange frivillige gjorde en stor indsats for at få dagen til at
forløbe perfekt.
På TGI.nu kan vores nye barometer ses. I 2019 fik vi en ny app, hvor vi tæller aktive timer. Instruktørerne logger
deres undervisningstimer, og andre aktiviteter og de kan ses på vores hjemmeside. Det er meget interessant at
følge udviklingen. Vi står for rigtig mange aktivitetstimer. Fra 1. juli til nu har vi allerede rundet 45.000 timer. Tænk
hvis vi runder 100.000 timer i 2020. Vi krydser fingre.
I 2019 kom TGI på vandet, idet TGI Vandsport blev sat i søen. TGI Vandsport har til huse i Thisted Sejlklubs lokaler
og på ”deres vand”. Det startede i det små med sommerferieaktiviteter og det var der rigtig stor interesse for. I
august startede vi derfor hold med SUP og windsurf. SUP blev en stor succes, mens det gik knap så godt for
windsurf, som vi måtte lukke igen. TGI Vandsport var aldrig blevet til noget, hvis ikke vi havde haft ildsjæle som
brænder for aktiviteten – stor ros til dem.
TGI Vandsport er delvist finansieret af fondsmidler fra Nordeafonden og Friluftsrådet. Derudover har vi modtaget
sponsorater fra Sparekassen Thy og Sparinvest. Vi har desuden oplevet stor imødekommenhed fra Thisted Sejlklub i
forhold til alt det praktiske – tak for det. Når det bliver forår, vil man igen kunne se TGI Vandsport ved sejlklubben.
I 2019 valgte vi at sige farvel til vores ansatte foreningskonsulent Marie-Louise Kondrup. Hendes kontrakt udløb, og
vi besluttede ikke at forlænge denne. En stor tak til Marie-Louise for alle hendes gode ideer, og store indsats for at
få dem skubbet i gang.

Ledelsens vision for fremtiden
Nok om 2019 – hvad skal der ske i 2020?
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. Vi siger helst ikke nej, så forslag er altid velkomne.
Et eksempel på et nyt tiltag er En forårsdag i Thy, som vi har overtaget driften af. Vi glæder os til at påtage os
opgaven.
Vi er rigtig glade for at samarbejde med andre om forskellige tiltag, hvilket også kan ses af rækken af
samarbejdspartnere, som vi har projekter med.

Ud over at tilbyde idræt, events og andre aktiviteter er vi stadig dybt involveret i byggeprojektet vedr.
modernisering og tilbygning af Thyhallen. Vi håber, at projektet snart bliver synligt på andet end papir. En fugl har
sunget om første spadestik i oktober 2020 – vi glæder os, for det betyder at der snart står en spritny springhal klar i
Thisted.
Vi arbejder i bestyrelsen effektivt på at skabe de bedste rammer for TGI. Det gælder både for instruktører, frivillige
og medlemmer. Det betyder, at vi holder mange bestyrelsesmøder – jævnligt med deltagelse af udvalg eller
samarbejdspartnere. Det er spændende og til tider er vi presset på tid, men vi gør alt, hvad vi kan, for at projekter
lykkes og aftaler bliver holdt samtidig med, at vi gerne vil støtte alle vores udvalg og frivillige bedst muligt.
Det kræver mange frivillige at få vores store forening til at køre, og vi er hele tiden på jagt efter nye kræfter. Det er
ikke en nem opgave, men vi gør, hvad vi kan. Så sidder der nogen her med energi eller viden om nogen, som kunne
have lyst til at være en del af vores fællesskab, så er de mere end velkomne til at kontakte os.
Tak til alle sponsorer, samarbejdspartnere og Thisted Kommune.
Tak til alle jer, der giver en hånd med.

