
 

Beretning 
Generalforsamlingen den 31. januar 2021 

 
Året der gik 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Kenneth som formand, Hanne som næstformand, 
Susanne som sekretær, Tine, Anja og Lise som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Vi plejer at starte med at fortælle om de mange møder, som vi har holdt med forskellige udvalg mv. Året 2020 blev 
dog, som bekendt, en noget anderledes oplevelse. Vi ville gerne have afholdt møder med alle udvalg, men fokus 
flyttede sig, og vi har i stedet brugt energi på at holde TGI i live, og gøre det bedste for instruktører og medlemmer, 
ud fra de nye forudsætninger med Corona og medfølgende restriktioner.  
 
Sæson 2019/2020 blev i marts afsluttet på den værst tænkelig måde. Alle opvisninger, som jo er kulminationen på 
en sæson, blev aflyst. Instruktører havde knoklet for at sammensætte programmer, finde musik og lære fra sig. 
Gymnaster havde svedt og måske i sidste øjeblik endelig fået styr på rækker og koreografi, og så kom den 12. marts 
2020, hvor Danmark lukkede ned. En uge inden opvisningerne for alvor skulle gå i gang. Alle var slået til tælling og 
kede af det. Vi skyndte os at flytte opvisningerne en måned og krydsede fingre for, at den der Corona-ting så måske 
var overstået. Sådan gik det ikke helt… Det måtte også aflyses og dermed måtte vi erkende, at der ikke blev opvis-
ninger i 2020.  
 
Vi havde også glædet os til, for første gang, at stå i spidsen for En Forårsdag I Thy. Også denne begivenhed blev af-
lyst.  
 
Det næste – som også var nyt – var et samarbejde med Thisted Kommune om Royal Side Run. Det blev i første om-
gang udsat og senere aflyst.  
 
Nationalpark Thy Marathon, som vi har stået for i mange år efterhånden, blev også aflyst, så nu var der kun jule-
koncert og julepromenade at glæde sig til. Håbet var lysegrønt - måske kunne det blive til noget. Desværre måtte 
begge arrangementer også aflyses.  
 
På trods af de mange aflysninger lykkedes det alligevel, mellem de mange nedlukninger, at få afholdt nogle få ar-
rangementer.  
 
I januar, mens Corana var noget de baksede med i Kina, afholdt eventudvalget et foredrag med Karen Thisted.  
 
I samarbejde med DGI afholdt vi i forbindelse med sæsonstart en kursusweekend for egne og andre foreningers 
instruktører. Desværre var deltagelsen ikke så høj som forventet.  
 
Yogafestival-udvalget fik med stor kreativitet stablet en festival med 30 deltagere på banen. Den blev afholdt, og vi 
har fået mange positive tilbagemeldinger og forventer helt bestemt at gentage succesen næste år.  
 
 



 

I august tog vi dog ja-hatten på, og blev enige om, at vi ville starte sæson 20/21 med alle de gymnastikhold, som vi 
havde i planlagt. Så kom der besked om, at vi ikke måtte forsamles mere end 10 voksne, men med lidt fantasi fik vi 
lavet zoneinddelinger, og nåede at træne med det et par gange, før det også blev et no-go. Dermed var træning for 
voksne umuligt, og efterfølgende blev også træning for børn lukket. Nogle af instruktørerne forsøgte sig med on-
line-træning for de gymnaster, som har lyst og mulighed for at deltage.  
 
Også TGI Fitness var ramt af nedlukningen. Her var kreativiteten fra første nedlukning stor. De var nogle af de første 
i landet til at arrangere live-træning, som blev fulgt af rigtig mange. De fik flyttet spinningcyklerne, så bike-fitness 
kunne foregå udendørs. Også her var der stor opbakning fra fitnessmedlemmerne. Nu er det vinter og vores maski-
ner på Tigervej og spinningcyklerne står stille, og der er heller ingen holdtræning.   
 
TGI Vandsport var i løbet af sommeren på vandet. Her kunne man heldigvis holde den nødvendige afstand uden 
problemer.   
 
Vi havde håbet, at man på vores nye bevægelsesbarometer på hjemmesiden, ville kunne se en masse aktivitetsti-
mer, men den holder desværre også pause.  
 
I bestyrelsen har vi gjort vores allerbedste for at holde os orienteret om regler og restriktioner, få informeret in-
struktører, medlemmer og forældre bedst muligt, så vi alle kan være med til at stoppe smittespredning. Det har 
ikke altid være lige nemt, og det har aldrig været sjovt eller motiverende. Vi må erkende, at selvom digital mødeaf-
vikling er blevet meget moderne, og vi også har taget det i brug, ja så vil vi altså allerhelst mødes med hinanden og 
jer – sådan rigtigt.  
 
Når det er sagt, så skal der lyde en kæmpe tak til alle instruktører for deres kreativitet og motivation til at fort-
sætte, til udvalgsmedlemmerne som arbejder videre, selvom det meste af det de har arbejdet med, er blevet aflyst, 
og ikke mindst til medlemmerne, som heldigvis stadig tror på TGI og bliver hos os.  
 
Vi ser fremad og glæder os til at komme stærkt tilbage i 2021.  
 
Ledelsens vision for fremtiden 
 
Nok om 2020 – hvad skal der ske i 2021? (og nu ikke mere snak om Corona)  
 
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.  
 
Vi håber at kunne afholde alle de arrangementer, som i 2020 blev aflyst. Opvisninger, En forårsdag i Thy, Royal Side 
Run, NPT, Julekoncert, Julepromenade osv.  
 
Vi er rigtig glade for at samarbejde med andre om forskellige tiltag, hvilket også kan ses af rækken af samarbejds-
partnere, som vi har projekter med.  
 
  



 

Ud over at tilbyde idræt, events og andre aktiviteter er vi stadig dybt involveret i byggeprojektet vedr. modernise-
ring og tilbygning af Thyhallen. Første spadestik blev foretaget i oktober 2020 – vi glæder os, for det betyder, at der 
bygges en spritny springhal, som vi glæder os til at tage i brug.   
 
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 samar-
bejdspartnere. Det glæder vi os til igen at kunne i 2021. Vi skal have indhentet alt det forsømte.  
 
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.  
 
Vi arbejder fortsat med TGI’s vision om at ”være et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og fæl-
lesskabet med gymnastikken som omdrejningspunkt”.  
 
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. 
 
 
 


